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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif menggambarkan deskripsi dari suatu data yang 

dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. 

Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 186 untuk tahun 2010-2014. 

Data awal ada sebesar 284 perusahaan, namun tidak lolos uji normalitas sehingga 

untuk menormalkan data dihilangkan beberapa data yang ekstrim. Berikut ini 

akan dijelaskan analisis statistik deskriptif untuk 186 data perusahaan yang 

digunakan untuk sampel penelitian. 

 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

  Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 
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Dilihat dari tabel 4.1, nilai fee audit diukur menggunakan logaritma 

natural dari besarnya fee audit perusahaan. Logaritma natural digunakan untuk 

memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang didapatkan.  Nilai 

minimum untuk fee audit sebesar 17,60 dan nilai maximum sebesar 24,17 dengan 

nilai rata-rata 20,6473, yang artinya rata-rata dalam logaritma natural  fee audit 

yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal sebesar 20,6473atau rata-

rata skala fee audit perusahaan berkisar antara 20,6473 mengindikasikan rata-rata 

fee audit yang dibayarkan masih rendah. Nilai minimum 17,60 dimiliki oleh PT 

Wahana Pronatural Tbk menunjukan besarnya fee audit yang dibayarkan oleh PT 

Wahana Pronatural Tbk merupakan yang terendah dibanding yang lainya. Nilai 

maximum sebesar 24,17 dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

merupakan yang tertinggi dibanding yang lainnya. 

Variabel MEETING diukur dari banyaknya jumlah rapat komite audit 

perusahaan dalam satu tahun, jumlah rapat komite audit minimum sebesar 1 dan 

jumlah rapat komite audit maximum sebesar 96 dengan rata-rata jumlah rapat 

komite audit sebesar 10,09 yang artinya rata-rata perusahaan di indonesia 

mengadakan rapat komite audit sebesar 10 kali dalam satu tahun. Jumlah rapat 

minimum sebesar 1 dimiliki oleh Darya-Varia Laboratoria Tbk dan jumlah rapat 

komite audit maximum sebesar 96 dimiliki oleh PT Barito Pasific Jumlah rapat 

komite audit yang tinggi menunjukan bahwa komite audit perusahaan memiliki 

tingkat keaktifan yang tinggi. 

Variabel SKILL diukur dari besarnya proporsi komite audit yang memiliki 

latar belakang akuntansi dan keuangan dibandingkan dengan jumlah total komite 
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audit perusahaan. Jumlah  minimum sebesar 0 dan jumlah maximum sebesar 1 

dengan rata-rata sebesar 0,6765489 yang artinya rata-rata perusahaan di Indonesia 

memiliki komite audit yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan audit 

sebesar 67% dari total komite auditnya. Jumlah latar belakang komite audit 

minimum sebesar 0 atau tidak memiliki komite audit yang berlatar belakang 

keuangan dan audit dimiliki oleh Perdana Gapura Prima Tbk, dan jumlah latar 

belakang komite maximum sebesar 1 dimiliki oleh Bakrieland Development Tbk, 

Bakrie Telecom Tbk, Darma Henwa Tbk, Energy Mega Persada Tbk, Timah 

(Persero) Tbk, Adhi Karya (Persero) Tbk, Bakrie, Bisi International Tbk, 

Modernland Realty Tbk, Sarana Menara Nusantara Tbk, Surya Citra Media Tbk, 

Arwana Citramulia Tbk, Astra Graphia Tbk, BW Plantation Tbk, Cardig Aero 

Service Tbk, Citra Tubindo Tbk, Delta Dunia Makmur Tbk, Gema Grahasarana 

Tbk, Gozco Plantation Tbk, Gunawan Dianjaya Steel Tbk, Hero Supermarket 

Tbk, Kedawung Setia Industrial Tbk, Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, Kertas 

Basuki Rachmat Indonesia Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Metropolitan 

Land Tbk, Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Rig Tenders Indonesia Tbk, 

Wahana Pronatural Tbk, Alakasa Industrindo Tbk, Alkindo Naratama Tbk, 

Benakat Integra Tbk, Eratex Djaja Tbk, FKS Multi Argo Tbk, Hero Supermarket 

Tbk, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Indopoly Swakarsa Industry Tbk, 

Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, Mitra Pinasthika Mustika Tbk, Multi 

Indocitra Tbk, Reunica Coalindo Tbk, Tigaraksa Satria Tbk, Trias Sentosa Tbk. 

Variabel latar belakang komite audit yang tinggi menunjukan komite audit 
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perusahaan dinilai memahami fungsi-fungsi audit dalam menjamin pengendalian 

internal perusahaan. 

Variabel MEETING_SKILL diukur dari banyaknya jumlah rapat komite 

audit dikalikan jumlah komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan 

keuangan. jumlah MEETING_SKILL minimum sebesar 0 dan jumlah rapat 

maximum sebesar 64 dengan rata-rata sebesar  6,5416 artinya rata-rata efisiensi 

rapat komite audit yang dinilai berdasarkan keahlian komite audit sebesar 6 dalam 

satu tahun. Jumlah MEETING_SKILL minimum sebesar 0 yang berarti tidak 

memiliki komite audit yang mempunyai latar belakang keuangan dan audit 

dimiliki oleh Perdana Gapura Prima Tbk dan jumlah MEETING_SKILL 

maximum sebesar 64 dimiliki oleh PT Barito Pasific Tbk.  

Variabel KOMITE diukur dari banyaknya komite audit dalam perusahaan, 

jumlah komite audit minimum sebesar 1 dan jumlah komite audit maximum 

sebesar 7 dengan rata-rata jumlah komite audit sebesar 3,22 yang artinya rata-rata 

perusahaan di indonesia memiliki jumlah komite audit sebanyak 3 orang. Jumlah 

rapat minimum sebesar 1 dimiliki oleh FKS Multi Argo Tbk, dan jumlah komite 

audit maximum sebesar 7 dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk. Jumlah komite 

audit yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan memiliki badan pengawas 

internal yang semakin baik. 

Variabel SUBSDR diukur dari banyaknya anak perusahaan yang dimiliki 

perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, jumlah anak perusahaan 

minimum sebesar 0 dan jumlah anak perusahaan maximum sebesar 156 dengan 

rata-rata 14,23 yang artinya rata-rata perusahaan di Indonesia memiliki jumlah 
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anak perusahan sebesar 14. Jumlah anak perusahaan minimum sebesar 0 atau 

tidak memiliki anak perusahaan sama sekalidimiliki oleh Toba Pulp Lestari Tbk, 

Centex Tbk, Indo Acidatama Tbk, Betonjaya Manunggal Tbk, Pelat Timah 

Nusantara Tbk, Wahana Pronatural Tbk, KMI Wire and Cable Tbk, Gunawan 

Dianjaya Steel Tbk, Rig Tenders Indonesia Tbk, Matahari Department Store Tbk, 

Millennium PharmaconInternational Tbk, Logindo Samudramakmur Tbk, 

Hexindo Adiperkasa Tbk, Elnusa Tbk, Tunas Alifin Tbk, Citatah Tbk, Alumindo 

Light Metal Industry Tbk, Sepatu Bata Tbk, Indofarma Tbk, Asahimas Flat Glass 

Tbk dan jumlah anak perusahaan maximum sebesar 156 dimiliki oleh Ciputra 

Development Tbk. Jumlah anak perusahaan yang tinggi menunjukan semakin 

tingginya kompleksitas perusahaan karena memiliki anak perusahaan dimana-

mana. 

Variabel LEVERAGE diukur dari hutang jangka panjang di bagi total aset.  

Besarnya LEVERAGE minimum sebesar 0,00 dan besarnya LEVERAGE 

maximum sebesar 6,59 dengan rata-rata sebesar 0,2395 yang artinya rata-rata 

perusahaan di Indonesia memiliki kemampuan perusahaan untuk melunasi utang 

perusahaan sebesar 0, 2395. Nilai LEVERAGE minimum sebesar 0,00 dimiliki 

oleh Darma Henwa Tbk , dan nilai LEVERAGE maximum sebesar 6,59 dimiliki 

oleh Delta Dunia Makmur Tbk. Semakin tinggi nilai LEVERAGE maka 

perusahaan dinilai tidak dapat melunasi hutangnya sehingga tingkat risiko audit 

akan semakin tinggi.  

Variabel LNASSET diukur dari logaritma natural total aset 

perusahaan.Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan angka 
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yang terlalu jauh dari data yang didapatkan. Jumlah LN Aset minimum sebesar 

18,73 dan jumlah LN aset maximum sebesar 32,58 dengan rata-rata sebesar 

28,9798 yang artinya rata-rata skala ukuran perusahaan di Indonesia berkisar di 

28, 9798 yang mengindikasikan rata-rata perusahaan di Indonesia berskala besar. 

Semakin tinggi variabel LN aset menunjukan semakin tinggi potensi perusahaan 

dalam menjalankan operasinya Jumlah LN Aset minimum sebesar 18,73 dimiliki 

oleh Trans Power Marine Tbk dan jumlah LN Aset maximum sebesar 32,58 

dimiliki oleh Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  

Variabel IDK diukur dari proporsi banyaknya dewan komisaris 

independen dalam perusahaan dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris 

perusahaan, jumlah proporsi dewan komisaris independen minimum sebesar 0,17 

dan jumlah proporsi dewan komisaris independen maximum sebesar 1 dengan 

rata-rata jumlah komite audit sebesar 0,3944 yang artinya rata-rata perusahaan di 

indonesia memiliki proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,3944 atau 

39% dari total dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen. jumlah 

proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,17. dimiliki oleh PT Matahari 

Departement store, dan proporsi dewan komisaris independen maximum sebesar 1 

dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Jumlah dewan komisaris independen yang 

tinggi menunjukan bahwa perusahaan memiliki badan pengawas internal yang 

baik. 
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4.2 Statistik Deskriptif variabel dummy 

Tabel 4.2 

Big 4 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016)  

 Variabel Big4 diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 0 digunakan 

untuk perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh auditor Non Big Four dan nilai 1 

digunakan untuk perusahaan yang diaudit oleh Big Four. Tabel 4.2 menunjukkan 

dari sampel yang sebanyak 186 perusahaan, 86 perusahaan atau 46,2% diaudit 

oleh auditor Non Big Four dan 100 atau 53,8%, perusahaan diaudit oleh auditor 

Big Four. Perusahaan yang diaudit oleh Big Four memiliki kualitas audit yang 

tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh non-Big Four. 

Tabel 4.3 

IFRS 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016)  
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Variabel IFRS diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 0 adalah untuk 

perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan IFRS dan nilai 1 untuk 

perusahaan yang dsudah menerapkan IFRS. Di tabel menunjukkan dari sampel 

yang sebanyak 186 perusahaan, 21 perusahaan atau 11,3%  belum menerapkan 

IFRS dan 165 atau 88,7%, perusahaan sudah menerapkan IFRS. Perusahaan yang 

sudah menerapkan IFRS merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar baru yang 

berlaku di Indonesia sehingga memiliki penyesuaian baru dalam laporan 

keuangannya. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik  

4.3.1 Uji Normalitas  

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnov dan Shapiro-wilk. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka 

dapat dikatakan data berdistribusi normal, namun jika signifikansinya < 0,05 

maka dapat dikatakan data tidak normal. 

Tabel 4.4 

Pengujian Normalitas Sebelum Data Normal 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 
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Dilihat dari tabel 4.4 nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 

sehingga data masih belum normal, sehingga dilakukan proses penormalan data 

dengan membuang data-data yang  ekstrim agar data menjadi normal. 

Pengujian Normalitas Setelah Data Normal 

 

Tabel 4.5 

Pengujian Normalitas Setelah Data Normal 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 

Dilihat dari tabel 4.5 nilai signifikansi dari uji Kolmogorof-Smirnov adalah 

0,200 signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikansi dari uji shapiro 

wilk sebesar 0,750 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data sudah 

berdistribusi normal. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat besarnya korelasi antar 

variabel independen dalam data penelitian. Data yang baik haruslah tidak terjadi 

masalah multikolinearitas. Pengujian dapat dikatakan tidak tejadi 
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Multikolinearitas apabila nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10. 

Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Uji multikolinearitas  

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Dapat dilihat pada tabel 4.6, besarnya tolerance masing-masing variabel 

<1, dan besarnya VIF masing-masing variabel <10 maka dapat dikatakan bahwa 

data dalam penelitian ini lolos uji multikolinearitas atau berarti data tidak terkena 

masalah multikolinearitas. 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam data 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada tiap-tiap variabel. Pengujian 

menggunakan uji glejser jika nilai signifikasi dibawah 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel 

berada diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan data penelitian ini tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.3.4 Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam data terdapat 

korelasi antar kesalahan variabel pengganggu pada pada periode itu dengan 

periode sebelumnya. Jika terdapat korelasi maka dikatakan terjadi masalah 

autokorelasi. Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson, berikut adalah hasil 

pengujiannya. 
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Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016)  

Dilihat dari tabel 4.8, nilai DW sebesar 2,054 kemudian nilai dL dan dU 

pada tabel durbin watson dengan k= 9 n=186 masing-masing sebesar dL 1.659 

dan dU 1.862.Nilai  4-dU = 2,138 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi 

karena nilai dU < DW < (4-dU). Hasil analisis dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Durbin-Watson 

Dapat dilihat dari gambar 4.1, nilai Durbin-Watson berada di daerah tidak ada 

autokorelasi. 

 

Autokorelasi 

positif 

Tidak ada 

autokorelasi 

Autokorelasi 

negatif 

dL 

1,659 

 

1,639 

dU 

1,862 

dW 

2,054   

4-dU 

2,138 

4-dL 

2,341 
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4.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R2)  

Koefisien determinasi (Adjusted R2) ini digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2016) 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,523 berarti 

daya penjelas variabel independen dalam penelitian ini terhadap variabel 

dependen adalah sebesar 0,523 atau sebesar 52,3% sedangkan sisanya 47,7% 

persen di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

4.5 Uji Model Fit  

Uji ini digunakan untuk melihat secara keseluruhan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, kriterianya adalah jika nilai signifikansi 

dibawah 0,05 berarti dapat dikatakan variabel independen dapat memprediksi 

variabel dependen. 
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Tabel 4.10 

Uji Statistik F 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2016) 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000 <0,05 

yang berarti dapat disimpulkan variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. 

 

4.6 Uji Signifikansi Individual ( Uji t ) 

Uji t ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil diterima jika nilai signifikansi/2 

dibawah 0,05 yang berarti dapat dikatakan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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Tabel 4.11 

Uji Signifikansi Individual 

Coefficientsa 

  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Sig./2 Hasil 

B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 11,203 1,130   9,917 ,000 
0,000   

IFRS ,234 ,198 ,063 1,180 ,239 0,119 Ditolak 

MEETING ,016 ,013 ,175 1,221 ,224 0,112 Ditolak 

SKILL ,201 ,327 ,043 ,615 ,539 0,269 Ditolak 

MEETING_SKILL -,031 ,022 -,206 -1,397 ,164 
0,082 Ditolak 

KOMITE ,378 ,104 ,210 3,644 ,000 0,000 Diterima 

SUBSDR ,008 ,003 ,159 2,777 ,006 0,003 Diterima 

LEVERAGE ,036 ,120 ,015 ,297 ,767 
0,383 Ditolak 

BIG4 ,759 ,129 ,322 5,885 ,000 0,000 Diterima 

LN_Aset ,249 ,036 ,418 6,869 ,000 0,000 Diterima 

IDK ,413 ,573 ,037 ,721 ,472 
0,235 Ditolak 

a. Dependent Variable: LNFEE 

  Sumber : Data Sekunder yang diolah (2016)  

Dari tabel 4.11 maka dapat disusun persamaan regresinya, yakni sebagai 

berikut: 

LNFEE =  11,203 + 0,234 IFRS + 0,016 MEETING + 0,201 SKILL - 0,031 

MEETING_SKILL + 0,378 KOMITE + 0,008 SUBSDR + 0,036 

LEVERAGE + 0,759 BIG4 + 0,249 LNASSET + 0,413 IDK + e 

 

Dari tabel 4.11 diatas, di ketahui bahwa variabel IFRS memiliki nilai beta 

positif sebesar 0,234 nilai t hitung 1,180 dengan signifikansi sebesar 0,239 dan 
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signifikansi/2 sebesar 0,119 sehingga hipotesis ini ditolak karena nilai 

signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Variabel MEETING memiliki nilai beta positif sebesar 0,016 nilai t hitung 

1,221 dengan signifikansi sebesar 0,224 dan signifikansi/2 sebesar 0,112 sehingga 

hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Variabel SKILL memiliki nilai beta positif sebesar 0,201 nilai t hitung 

0,615 dengan signifikansi sebesar 0,539 dan signifikansi/2 sebesar 0,269 sehingga 

hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Variabel MEETING_SKILL memiliki nilai beta negatif sebesar -0,031 

nilai t hitung -1,397 dengan signifikansi sebesar 0,164 dan signifikansi/2 sebesar 

0,082 sehingga hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Variabel KOMITE memiliki nilai beta positif sebesar 0,378 nilai t hitung 

3,644 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga 

hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. 

Variabel SUBSDR memiliki nilai beta positif sebesar 0,008 nilai t hitung 

2,777 dengan signifikansi sebesar 0,006 dan signifikansi/2 sebesar 0,003 sehingga 

hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. 

Variabel LEVERAGE memiliki nilai beta positif sebesar 0,036 nilai t 

hitung 0,297 dengan signifikansi sebesar 0,767 dan signifikansi/2 sebesar 0,383 

sehingga hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Variabel BIG4 memiliki nilai beta positif sebesar 0,759 nilai t hitung 

5,885 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga 

hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. 
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Variabel LNASSET memiliki nilai beta positif sebesar 0,249 nilai t hitung 

6,869 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga 

hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. 

Variabel IDK memiliki nilai beta positif sebesar 0,413 nilai t hitung ,721 

dengan signifikansi sebesar 0,472 dan signifikansi/2 sebesar 0,235 sehingga 

hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

 

4.7 Pembahasan Hipotesis  

4.7.1 Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap fee Audit Eksternal  

Hipotesis pertama pada penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan 

yang telah menerapkan IFRS memiliki nilaifee audit yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan IFRS. Dari hasil analisis 

regresi variabel IFRS memiliki nilai beta positif sebesar 0, 234 nilai t hitung 1, 

180 dengan signifikansi/2 sebesar 0, 119 sehingga hipotesis ini ditolak karena 

nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan perusahaan yang telah 

menerapkan IFRS tidak berpengaruh terhadap fee audit yang dibayarkan 

perusahaan, maka hipotesis pertama ditolak, karena tidak terdukung secara 

statistik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa konvergensi IFRS tidak berpengaruh 

terhadap fee auditor eksternal. Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa fee 

audit tidak mengalami peningkatan atau bahkan sebagai akibat dari pernyataan 

IFRS. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak menuntut biaya yang lebih tinggi 

selama masa konvergensi IFRS dalam mengaudit laporan keuangan walaupun 
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konvergensi IFRS membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap standar baru, 

namun auditor menganggap hal tersebut merupakan hal yang umum dan wajar 

karena penerapan IFRS wajib diterapkan bagi seluruh perusahaan. KAP telah 

mempersiapkan konvergensi IFRS dari jauh hari dengan mentraining auditornya 

agar kompeten dalam menghadapi perubahan atas konvergensi IFRS sehingga 

pada waktu mengaudit, auditor tidak membutuhkan banyak tambahan waktu 

sebagai akibat dari perubahan konvergensi IFRS tersebut.  Dengan kata lain, 

auditor tidak menganggap konvergensi IFRS merupakan hal yang berpengaruh 

signifikan terhadap komponen yang menentukan fee audit.  

Penelitian ini tidak mendudukung penelitian Elvira dan Mita (2015) dan 

Kim et al., (2011) yang mengatakan konvergensi IFRS berpengaruh positif 

terhadap fee audit yang disebabkan peningkatkan kompleksitas audit menjadi 

pendorong meningkatnya fee audit dan juga perbedaan prinsip akuntansi GAAP 

negara lokal dengan prinsip IFRS, namun penelitian ini mendukung penelitian 

Vieru dan Schadewitz (2010) yang mengatakan bahwa besarnya fee audit tidak 

berhubungan signifikan dengan besarnya penyesuaian IFRS. 

 

4.7.2 Pengaruh Interaksi Frekuensi Pertemuan dan Keahlian Komite Audit 

Terhadap Fee Auditor Eksternal 

Hipotesis kedua pada penelitian ini memprediksi bahwa Interaksi antara 

keahlian komite audit & frekuensi rapat komite audit akan berpengaruh negatif 

terhadap  fee auditor eksternal. Dilihat dari uji regresi variabel MEETING_SKILL 

dapat dilihat beta negatif sebesar -0,031 nilai t hitung -1,397 dengan signifikansi/2 
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sebesar 0, 082 sehingga hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi frekuensi pertemuan dan keahlian 

komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit yang dibayarkan perusahaan, 

maka hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak karena tidak terdukung secara 

statistik.  

Dalam rapatnya, Pertemuan komite audit bersama dewan direksi dan 

bersama auditor eksternal akan membahas masalah-masalah yang terjadi maupun 

yang berkaitan dengan auditor eksternal sehingga semakin sering frekuensi 

komite audit mengadakan pertemuan maka akan semakin meningkatkan 

pengawasan komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan sehingga 

laporan keuangan perusahaan akan semakin berkualitas. Hal ini akan  

mempermudah kerja dari auditor eksternal karena auditor akan menganggap 

pengendalian internal perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga akan 

mengurangi pengujian substantif oleh auditor ekstenral yang berdampak 

mengurangi fee audit. Namun, disisi lain semakin sering komite audit 

mengadakan rapat menandakan tingginya fungsi corporate governance 

perusahaan yang akan sesuai dengan hukum permintaan dimana komite audit akan 

meminta kualitas audit yang tinggi sehingga berdampak terhadap peningkatan fee 

audit eksternal, untuk memastikan hubungan antara pertemuan komite audit 

terhadap fee audit eksternal peneliti menginteraksikan variabel frekuensi 

pertemuan komite audit dengan keahlian komite audit. Menrurut Desi et al., 

(2013), Komite audit yang memiliki keahlian keuangan & audit dapat mengatasi 

masalah-masalah maupun celah dalam perusahaan yang berkaitan dengan masalah 
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akuntansi dan audit, keahlian dari komite audit akan mengurangi risiko audit 

sehingga diharapkan dapat memperkecil fee audit. Namun hasil penelitian 

menunjukkan bahwa interaksi pertemuan dan keahlian komite audit tidak 

berpengaruh terhadap fee auditor eksternal. Hal ini menunjukan bahwa keahlian 

komite audit tidak bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

frekuensi pertemuan komite audit dengan fee audit.  Intensitas jumlah rapat 

komite audit perusahaan yang komite auditnya memiliki latar belakang akutansi 

dan keuangan maupun tidak memiliki latar belakang akutansi dan keuangan tidak 

memiliki pengaruh terhadap efektivitas rapat komite audit yang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan pada praktiknya permasalahan yang di hadapi oleh komite audit 

dapat bervariasi tidak selalu sesuai dengan teori yang didapatkan dalam 

pendidikannya maupun pengalamannya sehingga keahlian yang dimiliki tidak bisa 

dipakai dalam pengawasan internal perusahaan, selain itu sesuai dengan peraturan 

Bapepam No: KEP-643/BL/2012 bahwa komite audit minimal terdiri satu orang 

yang memiliki keahlian atau pengalaman bidang akuntansi dan keuangan 

sehingga menyebabkan dalam rapat komite audit pasti memiliki komite audit yang 

memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi sehingga tidak terjadi perbedaan 

tingkat efektivitas rapat yang terlalu jauh sehingga menyebabkan keahlian komite 

audit tidak bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara frekuensi rapat 

komite audit terhadap fee audit 

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Desi et al., (2013) yang 

mengatakan komite audit yang memiliki keahlian keuangan & audit dapat 

mendukung auditor eksternal dan mengatasi masalah-masalah maupun celah 
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dalam perusahaan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan audit, keahlian 

dari komite audit akan mengurangi risiko audit sehingga diharapkan dapat 

memperkecil fee audit sehingga berdampak negatif terhadap fee audit,namun hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Hazmi (2013) yang mengatakan bahwa 

keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

 

4.7.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Fee Auditor Eksternal 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini memprediksi bahwa ukuran komite 

audit perusahaan berpengaruh positif terhadap fee auditor eksternal. Dari hasil 

analisis regresi variabel KOMITE memiliki nilai beta positif sebesar 0,378 nilai t 

hitung 3,644 dengan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga hipotesis ini diterima 

karena nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi jumlah komite audit perusahaan maka akan semakin tinggi pula 

fee audit yang dibayarkan. 

Tujuan utama komite audit adalah memberikan pengawasan internal 

sehingga meminimalisi risiko internal agar keandalan laporan keuangan terjamin 

sehingga laporan keuangan menjadi berkualitas. Komite audit yang memiliki 

anggota lebih banyak tentunya dapat bekerja lebih efektif dalam memberikan 

pengawasan internal perusahaan. Sesuai dengan rekomendasi Blue Ribbon 

Commite (1999),komite audit yang lebih besar cenderung untuk meningkatkan 

kualitas audit yang tinggi yaitu dengan memakai auditor dari KAP besar dan 

komite audit akan memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik sampai 

tingkat kualitas yang diinginkan sehingga fee  audit akan semakin tinggi. 
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Penelitian ini mendukung penelitian Rustam et al., (2013) dan Desi et al., 

(2014) yang mengemukakan semakin besar komite audit perusahaan maka 

cenderung untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya sehingga akan 

mempengaruhi fee audit secara positif dan signifikan. Semakin besar ukuran 

komite audit tentunya akan menuntut kualitas audit yang tinggi sehingga akan 

memilih auditor dari KAP besar dan komite audit memastikan bahwa proses audit 

berjalan dengan baik sampai tercapainya tingkat kualitas yang diinginkansehingga 

biaya yang dibebankan dalam fee audit akan semakin tinggi. 

 

4.7.4 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap fee Audit Eksternal 

Hipotesis keempat pada penelitian ini memprediksi bahwa kompleksitas 

perusahaan berpengaruh positif terhadap fee auditor eksternal. Dari hasil analisis 

regresi, variabel SUBSDR memiliki nilai beta positif sebesar 0,008 nilai t hitung 

2,777 dengan signifikansi/2 sebesar 0,003 sehingga hipotesis ini diterima karena 

nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. Hal ini menunjukkan 

semakin banyak anak perusahaan maka akan meningkatkan kompleksitas 

perusahaan dan berpengaruh positif terhadap fee audit yang dibayarkan 

perusahaan, maka hipotesis pertama diterima, karena terdukung secara statistik. 

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan dinilai akan meningkatkan 

kompleksitas perusahaan. Lebih lagi jika anak perusahaan tersebut berada di luar 

negeri, perbedaan regulasi dan mata uang akan meningkatkan lebih banyak 

pekerjaan audit sehingga akan menyebabkan fee audit meningkat. Keberadaan 

anak perusahaan akan meningkatkan fee audit yang harus dikeluarkan perusahaan 
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untuk mengaudit satu persatu anak perusahaan tersebut. Auditor dalam mengaudit 

perusahaan yang kompleks tentunya akan mengalami kesulitan dan auditor akan 

memerlukan proses yang cukup panjang sehingga mereka akan menetapkan fee 

yang lebih tinggi untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan 

perusahaan, anak perusahaan asing juga memiliki dan harus mematuhi berbagai 

persyaratan legistatif dan regulasi yang berbeda sehingga memerlukan pengujian 

audit lebih lanjut yang membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga kerja 

tambahan dalam menyelesaikan proses audit sehingga meningkatkan 

kompleksitas audit.  Semakin kompleks klien, maka akan semakin sulit untuk 

mengaudit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Hal tersebut 

berakibat pada fee audit yang semakin tinggi 

Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahani (2013) dan Kusharyanti 

(2013) yang mengatakan semakin banyak anak perusahaan maka akan semakin 

kompleks proses audit yang dilakukan sehingga berdampak terhadap lamanya 

proses audit dan akan menyebabkan semakin tingginya fee audit yang dibayarkan 

oleh perusahaan. 

 

4.7.5 Pengaruh Risiko Audit terhadap Fee Audit 

Variabel LEVERAGE memiliki nilai beta positif sebesar 0,036 nilai t 

hitung 0,297 dengan signifikansi/2 sebesar 0,383 sehingga hipotesis ini ditolak 

karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05.Hal ini menunjukkan risiko audit tidak 

berpengaruh terhadap fee audit atau hipotesis ditolak karena tidak terdukung 

secara statistik. 
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Risiko audit diartikan sebagai tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat 

diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya, seperti ketidakpastian validitas dan 

reliabilitas bukti audit dan ketidakpastian mengenai efektivitas pengendalian 

internal. Risiko audit dapat dihitung rasio leverage (Kusharyanti 2013), yaitu 

hutang jangka panjang dibagi dengan total. Jika Rasio leverage relatif tinggi, 

maka struktur keuangan jangka panjang perusahaan klien akan menjadi tidak 

stabil, dan perusahaan mungkin tidak dapat melunasi utangnya dengan perilaku 

yang tepat yang dapat menyebabkan semakin rendahnya peringkat kredit. Secara 

umum, rasio yang lebih tinggi bagi perusahaan yang memiliki mengalami 

kerugian keuangan akan mengarahkan ke kemungkinan lebih tinggi untuk 

kebangkrutan sehingga akan memperbesar risiko audit bagi auditor terhadap 

kliennya, namun pada hasil analisis regresi, risiko audit menunjukkan tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. Hal ini mungkin disebabkan tingginya tingkat 

risiko audit yang berdasarkan rasio leverage hanya disebabkan oleh tekanan dari 

para kreditor atas  keadaaan perusahaan yang rasio leveragenya buruk sehingga 

meningkatkan inherent risk yang tinggi di awal tahun penugasan dan akan 

mengurangi tingkat inherent risk pada tahun berikutnya setelah menerima 

sejumlah bukti bahwa rasio leverage yang tinggi merupakan bagian dari bisnis 

perusahaan yang sudah disesuaikan dengan risk appetite perusahaan yang dimana 

perusahaan masih mampu mengelola hutang tersebut. Selain itu besarnya agency 

cost auditor akan dipindahkan kepada kreditor karena kreditorlah yang lebih 

khawatir pada risiko turunan yang mungkin terjadi dari dampak rasio leverage 

dibandingkan auditor sehingga risiko audit tidak berpengaruh terhadap fee audit. 
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Penelitian ini mendukung penelitian Hazmi (2013) dan Kusharyanti (2013)  

yang mengatakan bahwa risiko audit tidak mempengaruhi fee audit karena risiko 

audit yang diukur dengan rasio leverage memindahkan agency cost kepada 

kreditor karena kreditor akan lebih khawatir pada risiko turunan yang mungkin 

terjadi dari dampak rasio leverage dibandingkan auditor sehingga risiko audit 

tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

 

4.7.6 Pengaruh Jenis KAP terhadap Fee Audit 

Variabel BIG4 memiliki nilai beta positif sebesar 0,759 nilai t hitung 

5,885 dengan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga hipotesis ini diterima karena 

nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. Hal ini menunjukan 

perusahaan yang menggunakan KAP Big Four memiliki fee audit yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan KAP non Big Four.  

KAP Big Four merupakan kantor akuntan publik asing yang berafiliasi 

dengan kantor akuntan publik lokal. Sedangkan  KAP non Big Four merupakan 

kantor akuntan publik yang memperoleh izin pendirian usaha audit oleh Menteri 

Keuangan atau lembaga yang berwenang. Perusahaan memilih KAP berdasarkan 

kriteria reputasi dan jaminan atas kredibilitas laporan keuangan. Kantor akuntan 

publik yang termasuk dalam Big Four akan menghasilkan pelaporan keuangan 

yang berkualitas tinggi dan diharapkan membuat sedikit kesalahan sehingga 

memiliki fee audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non Big Four. 
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Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahani (2013) danHapsari (2013) 

yang mengatakan bahwa karakteristik KAP berpengaruh positif terhadap fee audit 

eksternal.  

 

4.7.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee Audit 

Variabel LNASSET memiliki nilai beta positif sebesar 0,249 nilai t hitung 

6,869 dengan signifikansi/2 sebesar 0,000 sehingga hipotesis ini diterima karena 

nilai signifikansi/2 kurang dari 0,05 dan beta positif. 

Hal ini menunjukan semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan maka fee 

audit yang dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi pula. 

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan arus kas 

perusahaan yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik kedepannya, 

perusahaan yang memiliki total aset yang besar juga memiliki potensi 

menghasilkan profit yang lebih baik dari perusahaan yang memiliki total aset 

kecil. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar tentunya auditor 

memerlukan akan menghabiskan waktu lebih banyak dan sumber daya yang lebih 

pula untuk meninjau operasi klien karena perusahaan membutuhkan waktu 

berjam-jam untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti audit sehingga 

menjadi pertimbangan khusus auditor yang akhirnya akan berpengaruh positif 

terhadap fee audit sehingga semakin besar ukuran perusahaaan, maka fee audit 

yang dibayarkan juga akan semakin besar. 

Penelitian ini mendukung penelitian Hassan & Nasser (2013) dan 

Nugrahani (2013) yang mengatakan Ukuran perusahaan berpengaruh positif 
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terhadap fee audit eksternal dikarenakan perusahaan yang lebih besar akan 

memiliki aktivitas operasi yang lebih banyak dibandingkan ukuran perusahaan 

yang lebih kecil sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses auditnya 

dan berpengaruh positif terhadap fee audit. 

 

4.7.8 Pengaruh Proporsi Dewan Kommisaris Independen terhadap Fee Audit 

Variabel IDK memiliki nilai beta positif sebesar 0,413 nilai t hitung ,721 

dengan signifikansi sebesar 0,472 dan signifikansi/2 sebesar 0,235 sehingga 

hipotesis ini ditolak karena nilai signifikansi/2 lebih dari 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa tingkat proporsi independensi dewan komisaris 

tidak memiliki pengaruh terhadap fee audit. Hal ini disebabkan karena rata-rata 

jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris hanya sekitar 39 persen 

sehingga masih kalah suara dalam pengambilan suatu keputusan yang 

berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik, selain itu rataan jumlah 

rapat dewan komisaris suatu perusahaan dalam setahun cenderung masih rendah 

sehingga pendapat dari komisaris independen dan keputusan yang diambil tidak 

terlalu efektif berpengaruh terhadap pengawasan akan validitas laporan keuangan. 

Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nugrahani (2013) yang mengatakan dewan komisaris yang independen akan 

menurunkan risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan sehingga akan 

mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor sehingga akan 

mengurangi fee audit yang dibayarkan perusahaan.


