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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 380, ternyata ada cukup banyak data yang tidak 

normal sehingga data normalnya berjumlah 370. 

Tabel 4.1.     

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FKA 370 2,00 96,00 8,2351 9,77699 

KK 370 ,00 352,00 12,1703 25,71926 

KAP 370 ,00 1,00 ,4622 ,49924 

IDK 370 ,00 43,00 7,2432 6,23699 

KI 370 ,00 97,20 30,7540 30,73235 

JKA 370 2,00 6,00 3,2405 ,63671 

DKI 370 ,17 1,00 ,3973 ,10658 

KA 370 ,00 1,00 ,4730 ,49995 

PROF 370 -,64 ,34 ,0391 ,08552 

SIZE 370 25,31 34,09 28,8975 1,53323 

LEV 370 -44,71 14,81 1,2584 3,15828 

FEE 370 17,68 23,48 20,5049 1,17752 

Valid N (listwise) 370     

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata untuk rapat 

komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan maksimum 96,00 serta 

nilai rata-rata sebesar 8,2351 serta standar deviasi 9,77699.  Hal ini menunjukkan 
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bahwa rapat antara 8 kali sehingga sudah memenuhi syarat dari OJK untuk 

mengadakan rapat minimal 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. 

Untuk kompleksitas perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan 

maksimum 352,00 serta nilai rata-rata sebesar 12,1703 serta standar deviasi 

25,71926. Hal ini berarti jumlah anak perusahaan rata-rata sekitar 12 hingga 13 

anak perusahaan. 

Nilai minimum untuk ukuran KAP sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 

1,00 dengan rata-ratanya sebesar 0,4622. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar perusahaan diaudit oleh KAP non Big Four.   

Untuk intensitas pertemuan dewan komisaris memiliki nilai minimum 

sebesar 0,00 dan maksimum 43,00 serta nilai rata-rata sebesar 7,2432 serta standar 

deviasi 6,23699. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setahun pertemuan dewan 

komisaris rata-rata perusahaan sampel berkisar 7 kali. 

Untuk kepemilikan institusional rata-ratanya 30,7540% dengan standard 

deviasi sebesar 30,73235. Jadi perusahaan cenderung untuk dimiliki kepemilikan 

pihak luar sebesar 30,7540%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh 

perusahaan PT, CV diluar perusahaan sekitar 30,7540% dan nilai ini relatif besar. 

Nilai minimum untuk jumlah KA (komite audit) sebesar 2,00 dan 

maksimum sebesar 6,00 dengan rata-ratanya sebesar 3,2405. Hal ini berarti rata-

rata perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki jumlah komite audit sekitar 3 

orang. 
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Variabel independensi dewan komisaris memperoleh nilai rata-rata sebesar 

0,3973. Hal ini berarti perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen 

dengan total atau jumlah dewan komisaris perusahaan sekitar 39,73%.  

Kompleksitas audit memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 

1,00, rata-ratanya 0,4730 dengan standar deviasi 0,49995. Hal ini berarti 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini cenderung termasuk dalam 

kategori perusahaan tidak kompleks. 

Untuk variabel profitabilitas rata-ratanya sebesar 0,0391 artinya rasio laba 

dibandingkan total asetnya 3,91%. Nilai minimum untuk size sebesar 25,31 dan 

maksimum sebesar 34,09 dengan rata-ratanya sebesar 28,8975. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini memiliki logaritma natural total aset sebesar 28,8975. Nilai minimum untuk 

leverage sebesar -44,71 dan maksimum sebesar 14,81 dengan rata-ratanya sebesar 

1,2584. Artinya ekuitas perusahaan dapat digunakan atau efektif digunakan untuk 

membayar hutang sebanyak 1,2584 kali. 

Variabel fee audit nilai minimumnya sebesar 17,68 dan maksimumnya 

23,48 dengan rata-rata atau mean sebesar 20,5049. Artinya nilai rata-rata dari 

perusahaan pada penelitian ini logaritma natural dari biaya audit fee sebesar 

20,5049. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 
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4.2.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal   

  

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,128 380 ,000 ,752 380 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas awal dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0.000 < 0.05 sehingga dikatakan data tidak normal sehingga dilakukan 

penghilangan outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir    

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,025 370 ,200* ,993 370 ,093 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. sebesar 

0,200 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas  

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka dipastikan tidak 

terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

FKA ,734 1,363 

KK ,743 1,346 

KAP ,762 1,313 

IDK ,833 1,201 

KI ,958 1,044 

JKA ,702 1,424 

DKI ,968 1,033 

KA ,846 1,182 

PROF ,894 1,119 

SIZE ,543 1,840 

LEV ,898 1,114 

a. Dependent Variable: FEE 

 

                             Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 

variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 
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4.2.3. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya auto korelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan  uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi    

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,862a ,744 ,736 ,60526 2,020 

a. Predictors: (Constant), LEV, KK, FKA, KI, DKI, PROF, KA, KAP, IDK, JKA, SIZE 

b. Dependent Variable: FEE 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 2,020 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.6. Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,637 ,763  ,834 ,405 

FKA ,005 ,004 ,081 1,337 ,182 

KK ,001 ,001 ,048 ,794 ,427 

KAP ,075 ,073 ,061 1,026 ,305 

IDK ,002 ,006 ,016 ,278 ,781 

KI ,001 ,001 ,060 1,136 ,257 

JKA -,057 ,060 -,059 -,945 ,345 

DKI ,198 ,304 ,035 ,652 ,515 

KA ,077 ,069 ,063 1,110 ,268 

PROF -,729 ,394 -,102 -1,849 ,065 

SIZE -,006 ,028 -,016 -,220 ,826 

LEV ,000 ,011 ,002 ,030 ,976 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.3. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.7. Hasil Uji Model Fit  

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 380,487 11 34,590 94,421 ,000b 

Residual 131,148 358 ,366   

Total 511,635 369    

a. Dependent Variable: FEE 

b. Predictors: (Constant), LEV, KK, FKA, KI, DKI, PROF, KA, KAP, IDK, JKA, SIZE 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8. Hasil Uji  Koefisien Determinasi   

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,862a ,744 ,736 ,60526 2,020 

a. Predictors: (Constant), LEV, KK, FKA, KI, DKI, PROF, KA, KAP, IDK, JKA, SIZE 

b. Dependent Variable: FEE 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 



51 
 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,736 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 73,6% sedangkan 

sisanya sebesar  26,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig. / 2 

 

 

Keterangan B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,883 ,754  7,801 ,000   

FKA -,004 ,004 -,031 -1,000 ,318 0,159 Ditolak 

KK ,004 ,001 ,078 2,519 ,012 0,006 Diterima 

KAP ,684 ,072 ,290 9,464 ,000 0,000 Diterima 

IDK -,013 ,006 -,068 -2,310 ,021 0,010 Diterima 

KI ,000 ,001 -,004 -,132 ,895 0,447 Ditolak  

JKA -,040 ,059 -,021 -,670 ,504 0,252 Ditolak  

DKI ,094 ,300 ,008 ,312 ,755 0,377 Ditolak  

KA ,298 ,069 ,127 4,350 ,000 0,000 Diterima  

PROF 1,424 ,390 ,103 3,654 ,000 0,000 Diterima  

SIZE ,494 ,028 ,644 17,733 ,000 0,000 Diterima  

LEV -,001 ,011 -,004 -,131 ,896 0,448 Ditolak  

  a. Dependent Variable: FEE 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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4.5.1. Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel frekuensi 

pertemuan komite audit sebesar 0,159 > 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama 

pada penelitian ini ditolak. Jadi frekuensi pertemuan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. 

 

4.5.2. Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kompleksitas perusahaan sebesar 0,006 < 0,05, dengan nilai koefisien sebesar 

0,004 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Jadi 

kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. 

 

4.5.3. Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel ukuran 

KAP sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,684 sehingga artinya 

hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi ukuran KAP berpengaruh positif 

terhadap fee audit. 

 

4.5.4. Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel intensitas 

pertemuan dewan komisaris sebesar 0,010 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -

0,013 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi 

intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fee audit. 
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4.5.5. Hipotesis Kelima 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kepemilikan institusional sebesar 0,447 > 0,05 sehingga artinya hipotesis kelima 

pada penelitian ini ditolak. Jadi kepemilikan institusional  tidak berpengaruh 

terhadap fee audit. 

 

4.5.6. Hipotesis Keenam 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel jumlah 

komite audit sebesar 0,252 > 0,05 sehingga artinya hipotesis keenam pada 

penelitian ini ditolak. Jadi jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap fee 

audit. 

 

4.5.7. Hipotesis Ketujuh 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

independensi dewan komisaris sebesar 0,377 > 0,05 sehingga artinya hipotesis 

ketujuh pada penelitian ini ditolak. Jadi independensi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. 

 

4.5.8. Hipotesis Kedelapan 

Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

kompleksitas audit sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,298 

sehingga artinya hipotesis kedelapan pada penelitian ini diterima. Jadi 

kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap fee audit. 
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4.5.9. Variabel Kontrol 

Untuk variabel kontrol yang pertama adalah profitabilitas diterima karena 

nilai signifikansinya 0.000 < 0.05. Untuk variabel kontrol kedua yaitu size   

diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0.000 <  0.05. Untuk variabel kontrol 

ketiga yaitu leverage ditolak karena nilai signifikansinya sebesar 0.448 >  0.05.  

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel 

frekuensi pertemuan komite audit sebesar 0,159 > 0,05 sehingga artinya hipotesis 

pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi frekuensi pertemuan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. 

 Alasan ditolaknya frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap fee audit, jadi pertemuan komite audit banyak maupun sedikit tidak 

berpengaruh terhadap fee audit karena tugas dari komite audit saat pertemuan 

komite audit dalam membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan laporan 

keuangan perusahaan tetapi hanya melakukan diskusi saja dan melakukan 

penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 

direksi, maka tidak akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan. Jika tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan, maka tidak membuat pekerjaan auditor menjadi lebih mudah dan tidak 

berpengaruh terhadap fee audit, sehingga menjadikan hipotesis ditolak dan 

frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit.  
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Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chandra (2016) 

menyatakan bahwa  frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

fee audit.   

 

4.6.2. Pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel kompleksitas perusahaan sebesar 0,006 < 0,05, dengan nilai koefisien 

sebesar 0,004 sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Jadi 

kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. 

Menurut Simunic (1980), kompleksitas perusahaan dapat diukur dengan 

jumlah anak perusahaan. Kompleksitas perusahaan dalam perusahaan yang masih 

beroperasi memiliki hubungan dengan perubahan auditor. Perubahan jumlah 

entitas anak mengartikan bahwa perubahan penyebaran geografis perusahaan dan 

jumlah industri yang mana perusahaan beroperasi, konsekuensinya mungkin 

berdampak pada fee audit (Woo dan Koh, 2001 dalam Nazri et al., 2012). 

 Semakin tinggi kompleksitas perusahaan atau makin banyak anak 

perusahaan yang dimiliki maka akan makin tinggi pula probabilitas dari 

perusahaan untuk melakukan switching auditor. Meningkatnya jumlah anak 

perusahaan menyebabkan perusahaan meningkatkan pengawasan sehingga 

perusahaan mengganti KAP yang memiliki kualitas baik sehingga berdampak 

pada fee audit. Hasil ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Castro 

et al (2015) menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara kompleksitas perusahaan 

atau jumlah anak perusahaan terhadap fee audit. 
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Semakin tinggi kompleksitas perusahaan atau makin banyak entitas anak 

dan kegiatan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan meningkatkan 

kompleksitas dari suatu perusahaan, dan membutuhkan effort yang lebih tinggi, 

serta apabila makin tinggi kompleksitas perusahaan maka semakin besar risiko 

kehilangan kontrol dan akan berpengaruh terhadap fee audit. Hasil penelitian ini  

mendukung penelitian Castro et al (2015). 

 

4.6.3.Pengaruh ukuran KAP terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel ukuran KAP sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,684 

sehingga artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi ukuran KAP 

berpengaruh positif terhadap fee audit. 

Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan 

itu (Halim, 1997 dalam Tida, 2011). KAP yang lebih besar (Big4) dianggap 

sebagai penyedia jasa audit yang lebih mampu mempertahankan independensi dari 

pada KAP yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai 

layanan untuk klien dalam jumlah besar, sehingga mengurangi ketergantungan 

mereka pada klien tertentu.  

Hasil ini mendukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maydiana (2014) 

menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap fee audit. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Meilina (2015). Semakin diaudit oleh KAP big four 

berarti kredibilitas semakin baik dan telah menggunakan effort yang baik pula, 
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serta akan berpengaruh terhadap fee audit. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Castro et al (2015). 

 

4.6.4. Pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel intensitas pertemuan dewan komisaris sebesar 0,010 < 0,05 dengan nilai 

koefisien sebesar -0,013 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini 

diterima. Jadi intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

fee audit. 

 Intensitas pertemuan dewan komisaris adalah jumlah rapat yang diadakan 

oleh dewan komisaris dalam setahun guna membahas masalah-masalah yang 

terdapat di perusahaan. Jumlah rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 4 

(empat) kali dalam setahun atau lebih.  Semakin tinggi intensitas pertemuan 

dewan komisaris berarti semakin baik dan intens diskusi untuk membahas 

masalah-masalah yang terjadi di perusahaan akan lebih tinggi, sehingga akan 

menghasilkan laporan keuangan semakin baik dan akan berdampak pada fee audit. 

Hasil penelitian ini  mendukung penelitian Castro et al (2015). 

 

4.6.5. Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Fee Audit 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel kepemilikan institusional  sebesar 0,447 > 0,05 sehingga artinya hipotesis 

keempat pada penelitian ini ditolak. Jadi kepemilikan institusional  tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. 
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Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh 

investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi 

maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Hal ini dapat mendorong 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan, ini menunjukkan 

semakin besarnya persentase saham yang dimiliki oleh investor.  Fee audit adalah 

biaya yang dibebankan kepada perusahaan atau organisasi atas jasa audit yang 

telah dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan 

perusahaan.  

Apabila dalam sebuah perusahaan,  semakin banyak kebijakan akuntansi 

yang  tidak diimplementasikan dengan baik, maka effort auditor semakin tinggi. 

Jika laporan keuangan disusun berdasarkan pada standard yang tepat, maka effort 

auditor akan menurun. Tetapi pada penelitian ini, dilihat dari prosentase 

kepemilikan institusional sebesar 30,745%, artinya fungsi monitoring tidak cukup 

kuat untuk menekan perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas sehingga tidak akan berdampak terhadap fee audit.  

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2013) yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap fee 

audit.  

 

4.6.6. Pengaruh jumlah komite audit terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel jumlah komite audit sebesar 0,252 > 0,05 sehingga artinya hipotesis 
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keenam pada penelitian ini ditolak. Jadi jumlah komite audit tidak berpengaruh 

terhadap fee audit. 

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih 

pendapat antara menajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir 

sehingga laporan lebih akurat. Komite audit yang beranggotakan pihak 

independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi 

cenderung mendukung pendapat auditor. Komite audit berhubungan dengan lebih 

sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan, lebih sedikit 

pelaporan kembali laba kuartalan, lebih sedikit tindakan ilegal, lebih sedikit 

pergantian auditor ketika terdapat selisih pendapat antara klien dan auditor.   

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena tugas dari komite audit adalah 

melakukan penelaahan atas laporan keuangan, mengeluarkan pendapat atas 

laporan keuangan perusahaan, memberikan pendapat dan rekomendasi  serta 

memberikan opini, sehingga menjadikan jumlah komite audit tidak berpengaruh 

terhadap fee audit.   Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yulio (2016) yang menyimpulkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh 

terhadap fee audit.    

 

4.6.7. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel independensi dewan komisaris sebesar 0,377 > 0,05 sehingga artinya 
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hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak. Jadi independensi dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap fee audit 

Independensi merupakan satu dari karakteristik komite audit yang 

berdampak terhadap peningkatan fungsi pengawasan. Anggota komite audit yang 

independen akan memastikan lebih berkualitasnya pelaporan keuangan. Semakin 

independen anggota tersebut, maka kualitas dari laporan keuangan perusahaan 

akan lebih dapat dipercaya. Sehingga manajemen laba dapat diminimalisir dengan 

adanya independensi yang dimiliki oleh komite audit.  Alasan ditolaknya hipotesis 

ini adalah karena dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dengan tugas melakukan pengawasan dan 

memberikian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan tetapi tidak berhak untuk mengubah laporan keuangan, 

sehingga laporan keuangan tidak meningkat kualitasnya, maka menjadikan 

proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

Hasil ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih 

(2015) yang menyimpulkan bahwa independensi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap fee audit.   

 

4.6.8. Pengaruh kompleksitas audit terhadap fee audit. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk 

variabel kompleksitas audit sebesar dengan nilai koefisien sebesar 0,298 sehingga 

artinya hipotesis kedelapan pada penelitian ini diterima. Jadi kompleksitas audit 

berpengaruh positif terhadap fee audit. 
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Fee audit merupakan besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan 

mempertimbangkan berbagai hal seperti kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat 

keahlian dan lain-lain Di Indonesia besarnya fee audit masih menjadi 

perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang 

mempengaruhinya.  Perusahaan besar lebih sulit untuk di monitor sehingga 

membutuhkan coporate governance yang lebih baik, berbeda dengan perusahaan 

kecil lebih banyak membutuhkan dana eksternal atau dana dari luar dan 

membutuhkan corporate governance yang baik.  

Kompleksitas audit mengarah kepada proses audit yang dilakukan. Proses 

tersebut akan lebih sulit dan membutuhkan effort yang lebih supaya waktu yang 

diberikan dapat terselesaikan tepat waktu. Dengan demikian lama atau 

sebentarnya waktu mengaudit akan mempengaruhi fee audit. Auditor dalam 

menjalankan pekerjaannya membutuhkan waktu, apabila semakin kompleks 

proses auditnya tentu akan berdampak pada fee audit, dengan demikian dapat 

dikatkaan bahwa ada pengaruh antara kompleksitas audit terhadap fee audit. 

Industri yang semakin kompleks maka semakin rumit dalam operasional 

perusahaannya, misalnya industri pertanian, konstruksi, pertambangan, minyak 

dan gas, komunikasi, utilitas, bisnis service, komputer, transportasi, perbankan, 

asuransi, real estate, dan trading adalah perusahaan dengan kompleksitas tinggi 

sehingga dalam transaksi laporan keuangan lebih kompleks dan ini berdampak 

pada fee audit. Sektor konstruksi seperti Jembatan Suramadu dalam 1 tahun 

pertama dengan tahun berikutnya memiliki revenue yang berbeda. Sedangkan 

untuk perusahaan tidak kompleks yaitu perusahaan makanan, minuman, iklan, 
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consumer goods, perlengkapan obat-obatan, farmasi, kimia, karet dan plastik, 

tekstil, pekerjaan baja, mesin, peralatan elektronik, otomotif, pesawat, personal 

service, perkapalan, supplier bisnis, retail, restoran, hotel, dan perdagangan besar, 

laporan keuangan tidak terlalu kompleks akan berhubungan dengan industri 

dengan proses panjang dari hulu ke hilir sehingga akan berdampak pada  fee audit.  
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