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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Audit Fee, Tenure 

dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan 
akrual diskresioner. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam 
penelitian ini, sampel total adalah 145 setelah pengamatan, ada 30 sampel yang harus 
dikecualikan dari pengamatan sampel. Jadi, jumlah akhir dari sampel adalah 115 
perusahaan.. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 
terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Audit fee dan Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas audit , sedangkan Tenure tidak Berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kualitas audit. 

 

Kata Kunci : Kualitas audit, Audit fee, Tenure dan Ukuran Kantor Akuntan Publik 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to examine and analyze relation between 

independent variable of audit fee, tenure and audit office size on audit quality. The 

population in this study consists of listed go public manufacturing firm in Indonesia 

Stock Exchange in year 2012-2016. Sampling method used in this research is  

purposive sampling. In this research, the total sample are 145 after observation, there 

are 30 samples that should be excluded from samples observation. so, the final 

amounts of the sample are 115 firms. The analysis tools on this research is multiple 

linier regression analysis, the hypothesis is based on prior research with similar topic 

and another supporting theory. The results from this research shows that Audit fee,and 

Audit Office Size have positively significant effect on Audit Quality. While Tenure did 

not significantly effect on Audit Quality 

 

Keywords : Audit Quality, Audit Fee, Tenure and Audit Office Size  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang masalah 

Persaingan didalam dunia usaha semakin lama semakin meningkat, termasuk 

persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan 

perusahaan go public di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan ini 

mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat. Sehingga 

untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis 

pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor 

untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra, 2013). 

Menurut Arens et al (2014), audit laporan keuangan dilakukan untuk mengurangi 

risiko informasi serta memperbaiki pengambilan keputusan. Perbaikan kualitas audit 

harus ditingkatkan agar dapat menjamin keakuratan penilaian laporan keuangan. Al-

Thuneibat et al. (2011) berpendapat, proses audit dilakukan untuk menentukan 

kebenaran laporan keuangan yang disajikan dan apakah sudah dengan cara yang adil. 

Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan 

pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



  2 

 

  Indonesia Banking School 
 

kredibel, informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan 

khususnya investor (Mgbame, et al. 2012). 

Beberapa pendekatan pengukuran mengenai kualitas audit telah cukup banyak 

dilakukan contohnya adalah dengan afiliasi KAP Big four atau non Big 4 (DeAngelo, 

1981b; Choi et al., 2007) dan discretionary accrual (Johnson et al., 2002; Al-Thuneibat 

et al., 2011). 

Pendekatan discretionary accrual didasarkan pada kondisi bahwa laporan 

keuangan yang lebih berkualitas adalah jika sedikit ditemukan intervensi dari 

manajemen dalam mengatur laba. Sehingga nilai discretionary accrual yang rendah 

akan lebih memberikan kualitas audit yang tinggi (Al-Thuneibat et al., 2011). Kualitas 

audit dalam beberapa penelitian dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari 

perusahaan maupun auditor itu sendiri. 

Kasus mengenai kualitas audit yang buruk juga terjadi di Indonesia salah satunya 

yaitu yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk. (PT KAEF). PT Kimia Farma adalah 

salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan Bapepam, diperoleh bukti terdapat kesalahan penyajian dalam laporan 

keuangan per 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh KAP Hans Tuanakotta dan 

Mustofa. Adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan overstated 

(penggelembungan) laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 

2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba 

bersih PT Kimia Farma Tbk. KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT 

Kimia Farma (Persero) Tbk dianggap bersalah atas resiko audit, karena tidak berhasil 
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mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. (Pelita.com). 

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor 

eksternal diantaranya pengaruh dari audit fee, audit tenure  dan ukuran kantor akuntan 

publik. Penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan 

mengenakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan 

mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian, 2013). 

Sedangkan Hoitash et al, (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketika 

auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen perusahaan kliennya terkait 

dengan besaran fee yang harus dibayarkan, kemungkinan besar akan terjadi kerjasama 

yang saling menguntungkan dengan aturan yang jelas, dimana keadaan ini akan 

membuat kualitas laporan auditan menurun. 

Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit tenure antara auditor 

dengan klien (perusahaan). Audit Tenure merupakan jangka waktu perikatan yang 

terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan auditee yang 

sama (Werastuti,2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Werastuti (2013) juga membuktikan bahwa 

penelitian yang dilakukan telah memberikan bukti empiris yaitu independensi auditor 

tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor KAP dengan 

kliennya. Auditor akan tetap mengungkapkan dan melaporkan hasil dari audit yang 

dilakukan kepada perusahaan tanpa mempedulikan fee audit yang akan diterima di 
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masa mendatang karena kehilangan klien tersebut. Seorang auditor akan tetap 

mempertahankan kualitas audit yang dimilikinya, yaitu mempertahankan independensi 

dan sikap profesionalisme kerjanya dengan melaporkan apabila terdapat informasi 

yang menyesatkan dari klien. 

Semakin lamanya tenure yang dimiliki oleh seorang auditor eksternal, berarti 

meningkatkan kompetensi auditor karena auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis 

klien, sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Disisi lain audit tenure mungkin 

merusak independensi auditor sebagai masa yang panjang memupuk kedekatan antara 

manajemen dan auditor (Junaidi, Hartono, Suwardi dan Muharjo, 2013). 

Ukuran KAP juga dapat dinilai mengenai kualitasnya, KAP BIG 4 yang sangat 

familiar didunia profesi akuntan publik sering sekali dikaitkan dengan kualitas audit 

yang tinggi. Yu (2007) berpendapat, terdapat pengaruh signifikan antara ukuran Kantor 

Akuntan Publik terhadap kualitas audit. KAP besar pasti akan menghasilkan audit yang 

lebih berkualitas karena auditor yang tergabung dalam KAP besar memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dengan klien yang beragam, sehingga mereka mampu 

menghasilkan audit yang lebih berkualitas. 

Dalam penelitian tentang hubungan Ukuran Kantor Akuntan Publik dengan 

Kualitas Audit dan Audit Pricing, Choi et al (2010) menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan audit (KAP) terhadap 

kualitas audit. Hasil analisis mereka mendukung pandangan yang menyatakan bahwa 
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kantor audit yang lebih besar menyediakan audit yang lebih berkualitas dibandingkan 

dengan kantor audit yang berukuran kecil.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Hartadi  (2012), Malinda & Cahyonowati (2014) dengan beberapa perubahan, yaitu 

dengan mengubah proksi kualitas audit yang digunakan dari penggunaan total akrual 

menjadi akrual diskresioner. Selain itu, objek dalam penelitian ini meliputi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan tahun observasi penelitian 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian 

yang berjudul  “Pengaruh Audit Fee, Tenure dan Ukuran KAP terhadap Kualitas 

Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2012-2016”.  

  

1.2 Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah Tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit ? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu;  audit fee, Tenure  dan 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana ruang lingkupnya masih secara 

umum dan masih banyak variabel yang dapat digunakan untuk membahas 

mengenai kualitas Audit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif Audit Fee terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh negatif Tenure terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

terhadap kualitas audit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti, khususnya mengenai audit fee, tenure dan ukuran kantor akuntan publik  
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serta pengaruhnya terhadap kualitas jasa audit yang diberikan oleh ke tiga variabel 

tersebut. 

b. Bagi Perusahaan Akuntan Publik 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menyediakan informasi-informasi 

yang bermanfaat bagi perusahaan akuntan publik, dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dari jasa yang diberikan. 

c. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

tambahan pengetahuan khususnya yang membahas mengenai hubungan antara 

audit fee, audit tenure dan ukuran KAP serta pengaruhnya terhadap kualitas audit. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari 

judul penelitian ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk 

membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori – teori dan 

peneliti terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analitis hasil penelitian 

lainnya. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha/organisasi yang akan diteliti, 

populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasinalisasi variabel. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang bersumber dari data yang 

telah diolah oleh penulis menjadi satu informasi hasil pemecahan masalah penelitian, 

dan disusun sesuai format yang mempermudah pembaca untuk mengambil manfaat dan 

tujuan dari penelitian ini. 

BAB V: KESIMPULAN  

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang telah penulis 

selesaikan, keterbatasan penulis dalam meneliti penelitian ini, dan saran untuk peneliti 

selanjutnya yang mungkin akan mengembangkan atau melanjutkan penelitian yang 

telah penulis buat saat ini. 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 

 9 Indonesia Banking School 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori yang mampu menjelaskan hubungan antara manajer dan pemilik dalam 

kerangka hubungan keagenan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah teori agensi 

(Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling dalam Godfrey et al. (2010) 

mendeskripsikan bahwa hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai 

prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak 

oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dalam 

situasi ini, kedua belah pihak antara prinsipal dan agen mempunyai tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan keyakinan agen selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan prinsipal.  

Wibowo dan Rossieta (2009) menyatakan pihak ketiga yang independen 

merupakan pihak yang dapat menjadi mediator antara pemilik dengan agen dalam 

menyelesaikan permasalahan benturan kepentingan yang terjadi diantara keduanya 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2011), teori agensi adalah hubungan atau 

kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap 
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individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. 

Selain itu menurut Godfrey et al. (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan 

pada dasarnya menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi yang timbul adalah sebagai 

biaya pemantauan terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan oleh principal berupa biaya 

untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya tersebut 

adalah biaya audit, biaya untuk penetapan rencana kompensasi manajemen, 

pembatasan anggaran, dan aturan pengoperasian. 

Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi 

hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini adalah pada penentuan 

kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. 

Untuk memotivasi agen maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat 

mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. 

Kontrak  yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu : 

1. Agen dan pinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun 

majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat 

informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri 

2. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang berarti 

agen  mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. 
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Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen berusaha diminimalkan dengan cara 

melakukan mekanisme pengawasan yang dapat membatasi kesempatan agen untuk 

melakukan perilaku yang mementingkan dirinya sendiri. Audit adalah salah satu 

bentuk pengawasan yang dilakukan dalam meminimalkan konflik agensi yang 

dilakukan manajemen sebagai upaya melakukan tindakan yang menguntungkan diri 

sendiri maupun golongan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Watts dan Zimmerman, 

1983). Sementara itu untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen 

lebih dapat dipercaya (reliable) maka diperlukan pengujian yang dilakukan oleh pihak 

ketiga yang independen yaitu auditor independen. 

 

2.1.2 Teori Citra (Image Theory) 

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations, definisi citra dalam 

konteks humas citra diartikan sebagai "kesan, gambaran, atau impresi yang tepat 

(sesuai dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil-personil 

atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusaahaan.” 

 Jefkins (2004) menyebutkan beberapa jenis citra (image). Berikut ini lima jenis 

citra yang dikemukakan, yakni: 
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1. Mirror Image (Citra Bayangan). Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-

anggota organisasi “biasanya adalah pemimpinnya” mengenai anggapan pihak 

luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang 

dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Citra 

ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak 

memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh 

kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak 

luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi kondisi yang ideal. 

2. Current Image (Citra yang Berlaku). Citra yang berlaku adalah suatu citra atau 

pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini 

sepenuhnya ditentukan oleh banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh 

mereka yang mempercayainya. 

3. Multiple Image (Citra Majemuk). Yaitu adanya image yang bermacam-macam 

dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang 

mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-beda atau tidak 

seirama dengan tujuan atau asas organisasi yang diikuti. 

4. Corporate Image (Citra Perusahaan). Apa yang dimaksud dengan citra perusahaan 

adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas 

produk dan pelayanannya. 

5. Wish Image (Citra Yang Diharapkan). Citra harapan adalah suatu citra yang 

diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan 
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biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif baru, ketika 

khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya. 

Begitu pula dengan Public Relations dalam hubungannya dengan publik, haruslah 

senantiasa mengorganisasi pesan agar stimulus yang ada pada pubilk akan diterima 

dengan baik dalam hal ini mencapai citra yang baik.  

 

2.1.3  Kualitas Audit 

Kualitas audit didefinisikan beragam, hal ini dikarenakan kualitas audit dapat 

diukur melalui beberapa pendekatan. Menurut De Angelo dalam Justinia Castellani 

(2008) mendefinisikan kualitas audit adalah: “Kemungkinan (probability) dimana 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem 

akuntansi klien”.  

Kualitas audit yang tinggi dihasilkan auditor yang profesional, cermat dan hati-

hati dalam melakukan pertimbangan, selalu menjaga etika, serta taat pada standar 

profesi Akuntan Publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan auditor untuk memperoleh 

bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan 

pendapat dapat tercapai dengan baik (Edy Suprianto, 2010). 
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Beberapa pendekatan pengukuran mengenai kualitas audit misalnya adalah 

dengan afiliasi KAP Big four atau non Big 4 (DeAngelo, 1981b; Choi et al., 2007) dan 

discretionary accrual (Johnson et al., 2002; Al-Thuneibat et al., 2011). Nilai 

discretionary accrual (DA) diukur menggunakan Model Kasznik (1999) untuk 

mengukur tingkat diskresioner akrual. 

Alasan utama penggunaan discretionary accrual (DA) sebagai ukuran Kualitas 

audit adalah karena discretionary accrual (DA) memberikan indikasi adanya intervensi 

aktif dari manajemen dalam melaporkan laba (Jonhson, et al., 2002). Johnson, et al. 

(2002) menggunakan nilai absolute DA sebagai indikator keberhasilan manajemen 

dalam mengatur laba dalam dua arah (menaikkan atau menurunkan). Namun dalam 

penelitian ini kualitas audit tidak menggunakan nilai absolute DA karena 

dimungkinkan akan menghasilkan hasil yang menyesatkan (Al-Thuneibat et al., 2011). 

Salah satu pertimbangannya adalah bahwa perusahaan yang menerima opini going 

concern akan memiliki nilai akrual negatif yang tinggi yang merupakan item penurunan 

laba. Nilai DA negatif yang tinggi tersebut adalah dapat dikarenakan adanya financial 

distress. Beberapa peneliti menilai bahwa hasil tersebut menjadi tidak konsisten 

dengan manajemen laba dan penjelasan mengenai konservatisme akuntansi. 

 

2.1.4 Audit fee  

Menurut Sukrisno Agoes (2012), audit fee merupakan besarnya biaya yang 

tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 
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yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. Sedangkan menurut Simunic 

(1980) dalam Peter et al (2014), mengemukakan bahwa, “An audit fee is the product 

of unit price and the quantity of audit services demanded by the management of the 

audited company”.  

Sedangkan menurut Hussam Al-Khaddash et al (2013), mendefinisikan fee 

audit sebagai berikut:  

“Audit fees mean all charges that the companies pay to the external auditors against 

the audit services and non-audit services , e.g. management advisory and consultants. 

Auditing fees consist mainly of the wages and benefits of office and field personnel, 

travel costs, and other costs necessary to the audit and related support activities.”  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa fee audit merupakan 

keseluruhan biaya yang dibayarkan oleh perusahan klien kepada auditor eksternal 

terhadap jasa audit dan non-audit. Fee audit terdiri dari upah kepada auditor, biaya 

untuk perjalanan, serta biaya lain yang diperlukan dalam kegitan audit dan pendukung 

lainnya. 

Adapun Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan 

Penentuan Fee Audit dalam penentuan jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus 

memperhatikan tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut :  
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1. Tahap perencanaan audit; Pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, 

pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, 

penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat 

materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan fraud 

discussion dengan management.  

2. Tahap pelaksanaan audit; Pengujian pengendalian internal, pengujian substantif 

transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi.  

3. Tahap pelaporan; Review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah 

tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi 

dengan klien, penerbitan laporan audit, dan capital commitment. 

 

2.1.5 Audit Tenure 

Audit Tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari 

sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan auditee yang sama (Werastuti 2013). 

Kurniasih dan Rohman (2014) mengatakan bahwa tenure yang singkat mengakibatkan 

perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika 

terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer atau yang 

sulit ditemukan. Sebaliknya terkait dengan tenure dalam jangka waktu yang panjang 

dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien. 
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Menurut Suhaib Aamir et all (2011) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-

turut  (audit tenure)  adalah  

Audit tenure is  defined as the audit  firm’s (auditor’s) total duration to hold their 

certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s 

certain client.  

Jadi  bisa  disimpulkan  masa  perikatan  audit  (audit tenure)  adalah  jangka waktu   

seorang   auditor   secara   berturut   turut   dalam   melaksanakan   tugasnya  mengaudit 

laporan keuangan kliennya. 

Regulasi mengenai perikatan audit di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) yang merupakan 

pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

yaitu : 

Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik 

dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut 

Jika sebelumnya, berdasarkan PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh 

melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut 

dan AP dalam 3 tahun berturut-turut, maka berdasarkan PP 20/2015 ini tidak ada 
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pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 

5 tahun buku berturut-turut. 

 

2.1.6  Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Hasil penelitian menunjukkan ukuran KAP mempengaruhi kualitas audit. 

DeAngelo (1981) menunjukkan semakin besar ukuran kantor akuntan publik, semakin 

baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, secara tidak langsung kantor 

akuntan publik Big 4, yang memiliki ukuran yang besar dianggap memiliki kualitas 

audit yang baik. 

Choi et al. (2010) yang menemukan bahwa ukuran KAP yang lebih besar akan 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibanding ukuran KAP yang lebih kecil.. 

KAP besar juga cenderung tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat 

memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP kecil (Non Big 4). 

Riyatno (2007) menggunakan indikator ukuran KAP sebagai proksi kualitas 

dengan membedakan KAP menjadi KAP besar (Big Four Accounting Firms) dan KAP 

kecil (Non Big Four Accounting Firms). Indikator ukuran KAP tersebut dilakukan 

berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan/anggota yang 

bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh.” Sedangkan menurut Wibowo dkk. 
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dalam penelitian Hamid (2013) yang berjudul “Pengaruh Tenure dan Ukuran KAP 

terhadap Kualitas Audit” ada empat penentu ukuran KAP, yaitu: 

1. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, 

2. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, 

3. Luasnya cakupan geografis, termasuk afiliasi internasional, dan 

4. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP. 

Di Indonesia sendiri terdapat KAP lokal yang berafiliasi dengan The Big Four 

Auditors yaitu:  

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan Ernst &Young,  

2. KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu,  

3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG 

4. KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah Penelitian terdahulu yang menjadi dasar peneliti saat ini untuk 

melakukan penelitian ini dan menyelesaikannya agar dapat mencapai tujuan yang 

ditetapkan peneliti saat ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Margi Kurniasih & Abdul Rohman mengambil 

judul “Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi audit terhadap Kualitas Audit”. 
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Adapun peneliti menggunakan variabel independen yaitu fee audit, audit tenure dan 

rotasi audit terhadap kualitas audit sebagai variabel dependennya. Yang menjadi 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2012 yang berjumlah 

230 perusahaan. Hasil penelitian Margi Kurniasih & Abdul Rohman membuktikan  

bahwa variabel fee audit & rotasi audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit.. Hasil ini berarti bahwa pengaruh fee audit yang dibebankan atau dibayarkan oleh 

perusahaan untuk honorium jasa auditor memiliki pengaruh lebih besar terhadap 

kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen. Adapun variabel audit tenure 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. 

Ma’rifatumbillah, Kharis Raharjo & Rita Andini  (2016) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Fee Audit, Etika Auditor 

Terhadap Kualitas audit”, variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Kualitas Audit, sedangkan untuk variabel bebasnya adalah Ukuran Kantor Akuntan 

Publik, Fee Audit, dan Etika Auditor. Dan yang menjadi Populasi dalam penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Adapun 

hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifatumbillah dkk yaitu ukuran kantor 

akuntan publik, fee audit & etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

I Komang Agus Julianto, I Ketut Yadnyana & I Dewa Gede Dharma Suputra 

(2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Audit Fee, Perencanaan Audit, 
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dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali”, 

variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitas Audit, sedangkan 

untuk variabel bebasnya adalah, audit fee, perencanaan audit, dan risiko audit. 

Penelitian yang dilakukan, menggunakan sumber data primer dengan teknik kuesioner. 

Populasi penelitian sebanyak 108 auditor. Sampel penelitian sebanak 90 auditor dengan 

kriteria auditor telah memiliki pengalaman audit minimal 2 tahun pada KAP di Bali. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 

menunjukan bahwa H0 ditolak dan H1diterima, sehingga audit fee (X1) berpengaruh 

positif pada kualitas audit (Y). Uji hipotesis kedua (H2) menunjukan bahwa 

perencanaan audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien 

regresi positif sebesar 0,391dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien regresi 

tersebut menyatakan bahwa dengan meningkatkan pelaksanaan perencanaan audit 

yang matang, maka akan semakin meningkatkan kualitas audit dengan asumsi variabel 

lain dianggap tetap.. Uji hipotesis ketiga (H3) menunjukan bahwa risiko audit 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,404 

dengan nilai sginifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien regresi tersebut menyatakan 

bahwa dengan meningkatnya risiko audit yang dialami auditor, maka akan semakin 

meningkatkan kualitas audit dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.  

Dalam penelitian Tifani Malinda Putri & Nur Cahyonowati (2014) yang 

berjudul “Pengaruh auditor tenure, ukuran kantor akuntan publik, dan ukuran 

perusahaan klien terhadap kualitas audit”. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
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ini yaitu kualitas audit sebagai variabel terikat, dengan variabel bebasnya yaitu auditor 

tenure, ukuran kantor akuntan publik dan ukuran perusahaan. Dan variabel kontrol 

dalam penelitian ini yaitu umur perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dan 

leverage. Yang menjadi populasi pada penelitian yang dilakukan adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. 

Berdasarkan analisis data diperoleh auditor tenure mempengaruhi kualitas dari sebuah 

audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan sampel 

sedangkan Ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit 

atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan sampel. Selain itu 

Ukuran Perusahaan Klien yang diukur dengan total asset perusahaan klien memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit dengan arah koefisien negatif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka kualitas 

audit akan semakin rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunissa Nindita & Sylvia Veronica Siregar 

dengan judul “Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas 

Audit di Indonesia”. Adapun yang menjadi variabel terikat yaitu kualitas audit dan 

yang menjadi variabel bebas adalah ukuran kantor akuntan publik. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan populasi yang mencakup seluruh kantor akuntan 

publik baik KAP Big 4 maupun Non-Big 4. Untuk KAP Big 4 yang digunakan 

adalah KAP yang berafiliasi dengan Deloitte, Ernst & Young, KPMG dan 

Pricewaterhouse Cooper yang ada di Indonesia dan sisanya dianggap sebagai KAP 
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Non-Big 4. Sedangkan untuk sampel perusahaan digunakan perusahaan  manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2008. Dari hasil 

analisis diperoleh pada penelitian yang dilakukan bahwa ukuran KAP tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang diukur dengan nilai akrual dan 

ukuran KAP juga tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas penerbitan laporan 

audit going concern. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas akrual bagi 

perusahaan yang diaudit oleh KAP yang besar, baik itu KAP Big 4 maupun KAP 

Non-Big 4. 

Penulisan ilmiah yang dilakukan oleh Ni Made Dewi Febriyanti & I Made 

Mertha yaitu untuk menguji pengaruh variabel masa perikatan audit, rotasi KAP, 

ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP pada variabel kualitas audit. Teknik 

analisis data yang dipakai berupa analisis regresi logistik dengan sampel sebanyak 

112 perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis, menunjukkan bahwa masa perikatan audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP 

tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan 

klien berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. 

Dalam penelitian Bambang Hartadi (2012) yang berjudul pengaruh fee audit, 

rotasi kap, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di bursa efek Indonesia, diduga 

bahwa variable fee audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap 

kualitas auditor. Data yang digunakan adalah laporan keuangan auditan dari 
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perusahaan manufaktur yang tergabung dalam LQ-45 mulai tahun 2004-2010. 

Pengujian dilakukan dengan regresi. Dari hasil uji statistik terbukti bahwa: Fee audit 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

Rani Hoitash, Ariel Markelevich & Charles A. Barragato (2007), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Auditor fees and audit quality”, yakni membahas 

mengenai hubungan antara biaya yang dibayarkan kepada auditor terhadap kualitas 

audit, yang terjadi pada periode 2000-2003. Metodologi ini didasarkan bahwa 

independensi auditor dipengaruhi oleh upaya dan biaya yang disesuaikan dengan 

risiko, bukan berdasarkan fee yang diterima dari klien. Karena, risiko dan usaha 

adalah hal yang unobservable, maka proxy dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

ukuran klien, kompleksitas dan risiko untuk memperkirakan biaya abnormal. Biaya 

abnormal diperoleh dengan menggunakan model estimasi biaya yang digambarkan 

pada literatur sebelumnya 

Hag Choi, Francis Kim, Jeong-Bon Kim, Yoonseok Zang (2010), Pada 

penelitiannya yang berjudul “Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing”. 

Yakni membahas apakah dan bagaimana ukuran sebuah kantor praktik lokal dalam 

sebuah Perusahaan audit atau kantor akuntan publik merupakan faktor yang 

signifikan dalam menentukan kualitas audt dan audit fee  yang dibayar melebihi dan 

melampaui tarif perusahaan audit di tingkat nasional. Kualitas audit diukur dengan 
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pendekatan unsigned abnormal accrual, dan  dalam pengukuran ukuran kantornya 

adalah diukur dengan dua cara yang berbeda: satu berdasarkan jumlah klien audit di 

setiap kantor, dan yang lainnya berdasarkan total biaya audit yang diperoleh masing-

masing kantor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan 

publik  memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kualitas audit dan biaya 

audit. 

Ali Abedalqader, Al-Thuneibat, Ream Tawfiq, Ibrahim Al Issa, Rana 

Ahmad, Ata Baker (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Do audit tenure and 

firm size contribute to audit quality ?: Empirical evidence from Jordan”. Yaitu 

membahas mengenai pengaruh lamanya perikatan perusahaan audit dan perusahaan 

klien serta hubungan antara ukuran perusahaan audit terhadap kualitas audit di 

Yordania. Menggunakan Pendekatan bentuk kuadrat (quadratic form) sama dengan 

seperti yang dilakukan oleh Chi dan Huang (2004) dengan beberapa modifikasi. 

Populasi penelitian ini yaitu mencakup semua perusahaan di mana saham 

diperdagangkan secara publik di Bursa Saham Amman Tahun (2002-2006). Analisis 

statistik data menunjukkan bahwa, perusahaan audit mempengaruhi kualitas audit 

secara negatif. Kualitas audit akan memburuk, ketika masa jabatan perusahaan audit 

diperpanjang sebagai akibat dari pertumbuhan besarnya akrual diskresioner. 

Sementara itu, analisis data tidak menunjukkan bahwa ukuran perusahaan audit 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korelasi antara umur perusahaan audit 

dan kualitas audit  
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Variabel-variabel yang digunakan penelitian terdahulu dan hasil penelitian 

terdahulu tentang Kualitas audit dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 

 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No  
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel Yang 

Digunakan 

 
 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

1.  

 
Margi 

Kurniasih 
&  Abdul 
Rohman 
(2014) 

Pengaruh 
Fee Audit, 
Audit 
Tenure, dan 
Rotasi audit 
terhadap 
Kualitas 
Audit 

X: Fee Audit, 
Tenure dan 
Rotasi Audit 
 
Y : Kualitas 
Audit 

 

 

1. Variabel fee audit 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
kualitas audit. 

2.  Variabel audit 
tenure berpengaruh 
signifikan negatif 
terhadap kualitas 
audit. 

3. Variabel rotasi 
audit berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap kualitas 
audit. 

Kualitas audit 
diukur 
menggunakan 
variabel dummy 
yaitu ukuran 
KAP. Kualitas 
audit dikatakan 
tinggi apabila 
laporan keuangan 
diaudit oleh KAP 
big 4  

Kualitas audit 
diukur 
menggunakan 
Discretionary 
Accrual model 
Kasznik 
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Tabel 2.1. 

 

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No  
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel Yang 

Digunakan 

 
 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

2.  

Ma’rifatum
billah, 
Kharis 

Raharjo, 
Rita Andini 

(2016) 

Pengaruh 
Ukuran 
Kantor 
Akuntan 
Publik, Fee 
Audit, Etika 
Auditor 
Terhadap 
Kualitas 
Audit 

 

X: Ukuran 
Kantor 
Akuntan,  
Publik, Fee 
Audit dan 
Etika Auditor  
 
Y: Kualitas 
Audit 

1. variabel ukuran 
kantor akuntan 
publik berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit 

2. variabel fee audit 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
audit. 

3. variabel etika 
auditor berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit. 

Data yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah data 
primer berupa 
kuisioner 

Data yang 
digunakan adalah 
data sekunder 
yaitu laporan 
keuangan 
perusahaan yang 
telah diaudit 

3.  

I Komang 
A. j,             

I Ketut Y,   
I Dewa G. 

D. S. 
(2016) 

Pengaruh 
Audit Fee, 
Perencanaan 
Audit, dan 
Risiko Audit 
terhadap 
Kualitas 
Audit pada 
Kantor 
Akuntan 
Publik di 
Bali 

X: Audit fee, 
Perencanaan 
Audit dan 
Risiko Audit 
 
Y: Kualitas 
Audit 

Audit fee 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
audit pada KAP di 
Bali. Perencanaan 
audit berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit pada 
KAP di Bali. Risiko 
audit berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit pada 
KAP di Bali. 

Data yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah data 
primer berupa 
kuisioner 

Data yang 
digunakan adalah 
data sekunder 
yaitu laporan 
keuangan 
perusahaan yang 
telah diaudit 
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Tabel 2.1. 

 

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No  
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel Yang 

Digunakan 

 
 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

 
 
 
4. 

 
Tifani 

Malinda P 
& 

Nur 
Cahyonowa

ti 
(2014) 

Pengaruh 
Auditor 
Tenure, 
Ukuran 
Kantor 
Akuntan 
Publik, dan 
Ukuran 
Perusahaan 
Klien 
terhadap 
Kualitas 
Audit (Studi 
Empiris pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang 
Terdaftar di 
BEI pada 
Tahun 2010-
2012) 

X: Tenure, 
Ukuran KAP, 
Ukuran 
Perusahaan 
Klien 
 
Y: Kualitas 
Audit 
 
Variabel 
Kontrol : 
Umur 
perusahaan, 
Kondisi 
keuangan 
perusahaan, 
Leverage 

1.  auditor tenure 
berpengaru negatif 
terhadap kualitas dari 
sebuah audit atas 
pemeriksaan laporan 
keuangan pada 
perusahaan- sampel 

2.  Ukuran KAP 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kualitas 
audit atas 
pemeriksaan laporan 
keuangan  

3.  Ukuran 
Perusahaan Klien 
yang diukur dengan 
total aset perusahaan 
klien memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
kualitas audit dengan 
arah koefisien 
negatif 

Objek penelitian 
pada penelitian ini 
yaitu perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 
pada Tahun 2010-
2012 

 

 

 

 

 

 

Objek penelitian 
pada penelitian ini 
yaitu perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 
pada Tahun 2012-
2016 
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Tabel 2.1. 

 

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No  
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel Yang 

Digunakan 

 
 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

5.  
Chairunissa 
Nindita & 

Sylvia 
Veronica 
Siregar 
(2012) 

Pengaruh 
Ukuran KAP 
Terhadap 
Kualitas 
Audit di 
Indonesia 

X: Ukuran 
KAP 
Y: Kualitas 
Audit 

Ukuran KAP tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas audit yang 
diukur dengan nilai 
akrual 

Hanya 
menggunakan 
variabel Ukuran 
KAP dalam 
mengukur kualitas 
audit 

Menambahkan 
variabel Audit Fee 
dalam penelitian 

6. Ni Made 
Dewi 

Febriyanti 
& I Made 

Mertha 
(2014) 

Pengaruh 
Masa 
Perikatan 
Audit, Rotasi 
KAP, 
Ukuran 
Perusahaan 
Klien, dan 
Ukuran KAP 
pada Kualitas 
Audit 

X: Perikatan 
Audit, Rotasi 
KAP, Ukuran 
Perusahaan 
Klien dan 
Ukuran KAP 
 
Y: Kualitas 
Audit 

Masa perikatan audit, 
rotasi KAP, dan 
ukuran KAP tidak 
berpengaruh pada 
kualitas audit, 
sedangkan variabel 
ukuran perusahaan 
klien berpengaruh 
positif dan signifikan 
pada kualitas audit 

Metode 
dokumentasi 
digunakan sebagai 
metode 
pengumpulan data 
dengan 
mengumpulkan 
dokumen-
dokumen berupa 
annual report 
tahun 2009-2012 

Mengubah 
peridoe data yang 
digunakan, yaitu 
data sekunder 
berupa laporan 
keuangan 
perusahaan yang 
telah diaudit dan 
terdaftar di BEI 
pada Tahun 2012-
2016 

7.  
Bambang 
Hartadi 
(2012) 

Pengaruh 
Fee Audit, 
Rotasi KAP 
dan Reputasi 
Auditor 
Terhadap 
Kualitas 
Audit di BEI 

X: Fee Audit, 
Rotasi KAP, 
Reputasi 
Auditor 
 
Y: Kualitas 
Audit 

Fee audit 
berpengaruh 
signifikan terhadap  
kualitas audit Rotasi 
dan reputasi audit 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas audit 

Data yang 
digunakan adalah 
laporan keuangan 
auditan dari 
perusahaan 
manufaktur yang 
tergabung dalam 
LQ-45 mulai 
tahun 2004-2010 

Mengubah 
periode data 
penelitian pada 
penelitian ini 
yaitu laporan 
keuangan 
perusahaan 
manufaktur pada 
Tahun 2012-2016 
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Tabel 2.1. 

 

Lanjutan Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No  
Nama 

Peneliti 

 
Judul 

Penelitian 

 
Variabel Yang 

Digunakan 

 
 

Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 
Terdahulu 

Penelitian 
Sekarang 

8. Rani 
Hoitash, 

Ariel 
Markelevic
h & Charles 
Barragato    

(2007) 

Auditor Fees 
and Audit 
Quality 

X: Auditor 
Fees 
 
Y: Audit 
Quality 

Hasil yang 
ditemukan  bahwa 
hubungan antara 
Audit fee dan kualitas 
audit adalah secara 
statistik merupakan 
signifikan positif. 

Hanya 
menggunakan 
variabel auditor 
fee  dalam 
mengukur kualitas 
audit 

Menambahkan 
variabel tenure 
dan ukuran KAP 
dalam mengukur 
kualitas audit 

9. Jong-Hag 
Choi, 

Francis 
Kim, 

Jeong-Bon 
Kim, 

Yoonseok 
Zang 

(2010) 

Audit Office 
Size, Audit 
Quality and 
Audit Pricing 

Variabel : 
Audit Office 
Size (Ukuran 
KAP), Audit 
Quality 
(Kualitas 
Audit), Audit 
Pricing 

Ukuran KAP 
berhubungan Positif 
terhadap kualitas 
audit dan biaya audit 
yang diproksiikan 
oleh abnormal 
accruals 

 

Kualitas audit 
diukur 
menggunakan 
Discretionary 
Accrual model 
Ball dan 
Shivarhumar  

Kualitas audit 
diukur 
menggunakan 
Discretionary 
Accrual model 
Kasznik 

10 Al-
Thuneibat, 

Ibrahim Isa, 
dan Ata 
Baker 
(2011) 

Do Audit 
Tenure and 
Firm Size 
Contribute to 
Audit Quality 
? 

X: Audit 
Tenure, Audit 
Firm Size 
 
Y: Audit 
Quality 

Tenure berpengaruh 
negatif terhadap 
kualitas audit pada 
perusahaan publik, 
Ukuran KAP tidak 
mempengaruhi 
kualitas audit 
sebagaimana 
lamanya perikatan 
antara perusahaan 
audit   dengan klien. 

Objek penelitian 
dalam penelitian 
ini adalah kantor 
akuntan publik di 
Jordan 

Objek penelitian 
yaitu laporan 
keuangan 
perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI 
pada Tahun 2012-
2016 serta 
Menambah 
variabel bebas 
audit fee  

Sumber : Analisis Penulis 
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(+) 

(-) 

(+) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Yang menjadi kerangka dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh audit fee, 

tenure, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran penelitian ini 

dapat digambarkan sesuai dengan gambar 2.1 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

Audit fee (X1) 

Tenure (X2) Kualitas Audit (Y) 

Ukuran KAP (X3) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Audit fee Terhadap Kualitas Audit 

Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak 

yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan bertujuan untuk 

meminimalisir biaya karena informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. 

Oleh sebab itu, teori agensi ini berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi 

karena pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memiliki tujuan yang berbeda 

(Hartadi, 2012). 

Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan 

pendapatannya, penetapan Fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang 

tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan 

kepentingan keagenan auditor. Gravious (2007) dalam Rossieta dan Wiboso (2009) 

mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme 

kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk 

melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan 

menanggung jasa audit. hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor 

dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara 

auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor diberlakukan 

rotasi wajib audit. 
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I Komang et al (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi 

Audit Fee yang diberikan, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal 

ini dikarenakan auditor telah ditunjang dengan pengalaman, kompetensi, dan 

pengetahuan yang baik sehingga memungkinkan untuk mendapatkan tawaran audit fee 

yang lebih besar mengingat yang bersangkutan akan memiliki kemampuan yang lebih 

baik ketika melakukan pekerjaan yang lebih kompleks. 

Andini et al (2016) dalam penelitiannya yang mencoba menguji pengaruh audit fee 

terhadap kualitas audit dengan menggunakan media kuisioner yang dibagikan kepada 

auditor di Semarang, menemukan bahwa audit fee berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan 

Rohman (2014) bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana 

biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang 

diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. 

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semakin besar fee audit yang diberikan maka 

kualitas audit yang  diberikan akan meningkat. Jadi, dapat ditarik hipotesis yang 

pertama sebagai berikut : 

H1: Audit fee berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit 
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2.4.2 Pengaruh Tenure Terhadap Kualitas Audit 

Kurniasih (2014) menjelaskan dalam hal keagenan, auditor juga memiliki 

kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah 

ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Kurniasih (2014) mengatakan 

bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara 

auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi 

kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit. 

hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor dengan klien demi perikatan 

yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara auditor dengan klien, oleh 

karena itu untuk menjaga independensi auditor diberlakukan rotasi wajib audit. 

Al-Thuneibat et al. (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan 

yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara 

mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. 

Namun, Jackson et al. (2008) memiliki pandangan yang berbeda dari hasil penelitian 

yang dilakukan Al-Thuneibat et al. (2011). Mereka menyimpulkan bahwa kualitas 

audit akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien.  

 Dua penelitian yang memeriksa gugatan yang melibatkan auditor (St Pierre dan 

Anderson, 1984; Stice, 1991 dalam Al-Thuneibat et al., 2011) menemukan bahwa 

kegagalan audit lebih umum terjadi pada tiga tahun atau kurang dalam hubungan 
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auditor-klien. Auditor dengan perikatan yang panjang, dibandingkan dengan auditor 

dengan perikatan yang pendek, lebih mungkin untuk mengeluarkan opini going 

concern untuk klien yang kemudian menyatakan kebangkrutan (Geiger dan 

Raghunandan, 2002 dalam Al-Thuneibat et al., 2011).  

Malinda et al (2014) dalam penelitianya menemukan bahwa semakin panjang masa 

penugasan audit akan meningkatkan akrual diskresioner suatu perusahaan. Akrual 

diskresioner yang semakin meningkat menunjukkan kualitas audit yang semakin 

menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  Siregar, 

dkk. (2012) yang menemukan bukti bahwa masa perikatan (audit tenure) yang lama 

dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatory auditor 

diterapkan, sebaliknya setelah rotasi mandatory auditor diterapkan masa perikatan 

(audit tenure) yang lama meningkatkan kualitas audit. 

Pendapat-pendapat yang muncul menimbulkan pertanyaan empiris tentang 

keterkaitan masa perikatan audit dengan kualitas audit sehingga hipotesis berikut 

digunakan: 

H2: Tenure berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit 
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2.4.3 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit 

Choi et al. (2010) memiliki perspektif terkait bagaimana faktor ukuran Kantor 

Audit dapat mempengaruhi kualitas Audit. yaitu disebut perspektif ketergantungan 

ekonomis (economic dependence perspective). Kantor audit kecil cenderung 

berkompromi terhadap kualitas audit karena ketergantungan ekonomis terhadap klien 

tertentu. Kehilangan reputasi akibat kegagalan audit memiliki pengaruh lebih besar 

bagi kantor audit besar dibandingkan kantor audit yang lebih kecil, sehingga 

menyebabkan citra atau image  yang telah dibangun di masyarakat menjadi menurun. 

Karena apabila mengingat skandal Enron-Andersen yang menimbulkan pertanyaan 

apakah kantor auditor besar yang memiliki image atau reputasi yang tinggi benar-benar  

dapat menunjukkan kualitas audit yang tinggi atau tidak. Selain itu Kantor audit besar 

kurang merespon tekanan klien untuk memperlancar pelaporan dibandingkan kantor 

audit kecil dan cenderung tidak mau berkompromi atas kualitas audit, sehingga kantor 

audit besar mampu memberi kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor 

audit yang lebih kecil. Pada kasus seperti ini, ditemukan hubungan positif antara 

ukuran kantor audit dan kualitas audit. 

Chi dan Huang (2004) dalam Al-Thuneibat et al. (2011) mengungkapkan bahwa 

auditor di KAP besar membangun pengalaman belajar lebih cepat dibanding non-KAP 

besar. Lebih lanjut, auditor KAP besar lebih cakap pada awal perikatan audit karena 
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kecepatan dan keahlian mereka yang lebih besar dalam memperoleh pengetahuan yang 

diwajibkan serta mendapatkan kenalan yang diperlukan. 

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al (2014), Malinda et al 

(2014) dan Nindita et al (2012) menemukan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

ternyata tidak berpengaruh signifikan atas kualitas audit yang diberikan. 

Pendapat-pendapat tersebut memunculkan pertanyaan empiris tentang keterkaitan 

antara ukuran Kantor audit dengan kualitas audit. Maka dari itu hipotesis berikut 

digunakan: 

H3: Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Audit fee, Tenure dan Ukuran 

KAP terhadap Kualitas audit. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan industri manufaktur dengan periode 2012-2016 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Apabila dari perusahaan terpilih tersebut ternyata mengalami 

delisting atau mengubah struktur perusahaannya (merger, akuisisi dan lain-lain), maka 

data perusahaan bersangkutan akan di hapus,  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah jenis data gabungan yang merupakan gabungan antara data crosssection dan 

data timeseries (runtut waktu). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. 

Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) (http://www.idx.co.id).    

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. 

Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan model penelitian. 
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Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk menentukan 

sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.  

Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

2. Perusahaan terpilih mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun dan selalu 

listing hingga tahun berjalan. 

3. Perusahaan terpilih memiliki semua data yang lengkap terkait dengan variabel 

yang digunakan. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen (Kualitas Audit) 

Variabel dependen dalam studi ini adalah kualitas audit. Kualitas audit pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi Akrual Diskresioner sebagaimana 

yang digunakan pada penelitian Al-Thuneibat et al. (2011). Nilai discretionary accrual 

(DA) diukur menggunakan Model Kasznik (1999) untuk mengukur tingkat 

diskrenioner akrual. karena sesuai penelitian Siregar (2012) yang menemukan bahwa 

untuk di Indonesia, model Kasznik mempunyai adjusted R2 dan prediksi koefisien 

yang tertinggi dibandingkan beberapa model lainnya. Berikut langkah-langkah yang 

digunakan untuk menhitung nilai akrual diskresionel : 
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a) Menghitung total akrual perusahaan 

Menggunakan pendekatan cash flow dengan menghitung selisih antara laba 

bersih sebelum pos luar biasa, diskontinyu operasional, dan akumulasi perubahan 

metode akuntansi perusahaan dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional (CFO). 

Dengan rumus sebagai berikut: 

 

TACCit = NIit – CFOit 

 

Keterangan: 

TACCit = Total akrual perusahaan untuk periode t 

NIit = Laba perusahaan sebelum pos-pos luar biasa untuk periode t 

CFOit = Arus kas operasi perusahaan untuk periode t 

 

b) Menghitung non-akrual diskresioner  

Non-akrual diskresioner diperolah dengan menggunakan model Kasznik 

(1999). Model Kasznik (1999) mempertimbangkan dimasukkannya selisih cash flow 

operations dengan t-1 sebagai variabel penjelas yang tidak dipertimbangkan dalam 

Modified Jones (1995). Kasznik (1999) menyatakan bahwa non diskresioner akrual 

merupakan fungsi dari perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan adanya 

perubahan piutang, PPE dan CFO. Persamaan model ini adalah: 
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𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1 
=∝1 (

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) +∝2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) +∝3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) +∝4 (

∆𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝜖𝑖𝑡 

 

Keterangan: 

 TACCit / TAit-1 : Total akrual perusahaan i dalam periode t 

 ΔREVit : Perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t (REVt - REVt-1) 

 ΔRECit : Perubahan nilai bersih piutang dari tahun 1 ke tahun t (RECt - RECt-1) 

 PPEit : Nilai kotor aktiva tetap perusahaan i dalam periode t 

 ΔCFOit : Perubahan dalam arus kas operasi dari tahun t-1 ke tahun t (CFOt - CFOt-1) 

Semua variabel diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya 

 

c) Akrual diskresioner dapat dihitung setelah kita memperoleh nilai total akrual 

perusahaan (TACC) dan nilai akrual non diskresioner (NDAC). 

Berikut adalah rumus untuk menghitung akrual diskresioner 

perusahaan: 

DACCit = TACCit – NDACit 

 

d) Kualitas audit didapat dari nilai negatif dari nilai diskresioner akrual (Al-

Thuneibat et al., 2011).   

AQ_DACit = -DACCit 
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3.4.2 Variabel Independen 

A. Audit Fee 

Variabel Audit fee  dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hartadi (2012) yaitu data tentang audit fee diambil dalam laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang selanjutnya 

variabel fee audit ini diukur dengan menggunakan logaritma natural.  

Dasar pengambilan keputusan ini adalah belum banyaknya perusahaan yang 

memberikan data tentang fee audit dikarenakan pengungkapan data tentang fee audit 

di Indonesia masih berupa voluntary disclosure, sehingga belum banyak perusahaan 

yang mencantumkan data tersebut di dalam annual report. Selanjutnya,  variabel  ini  

disimbolkan dengan LnFee dalam persamaan. 

 

B. Tenure 

tenure dalam penelitian diukur dengan cara menghitung tahun perikatan dimana 

auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap auditee. Tahun 

pertama perikatan dimulai dengan angka 1 (satu), kemudian dilakukan penambahan 

angka 1 (satu) untuk tahun-tahun berikutnya seiring dengan kontrak yang terjalin antara 

auditor dengan auditee. Apabila pada tahun pelaporan terjadi rotasi auditor, baik rotasi 

kantor akuntan publik maupun rotasi akuntan publik, maka angka perikatan akan 

dikembalikan menjadi 1, yang berarti bahwa akuntan publik atau KAP yang mengaudit 

perusahaan pada tahun tersebut baru memberikan jasa audit kepada auditee selama 1 

(satu) tahun. 
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C. Ukuran KAP 

Ukuran KAP ditentukan dengan menggunakan variabel dummy. Penentuannya 

berdasarkan klasifikasi KAP Big4 atau non-Big4. KAP yang termasuk Big4 adalah 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG. 

Ukuran KAP (SIZEKAP) ditentukan  

 SizeKAP = 1 apabila KAP yang mengaudit termasuk dalam KAP Big4 dan 

 SizeKAP = 0 apabila KAP yang mengaudit laporan keuangan klien tidak termasuk 

dalam Big4. 
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 Operasionalisasi Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit 

Tabel 3.1 

 

Sumber Tabel 3.1: data diolah 

 

 

No Variabel Rumus Keterangan 

 Dependen   

1 
Kualitas 

Audit 
(AQ_DAC) 

Variabel ini diukur 
menggunakan perhitungan 

akrual diskresioner 
Rasio 

 Independen   

2 
Audit Fee 
(LNFEE) 

Logaritma natural pada biaya 
audit yang tercantum pada 

laporan tahunan perusahaan 
Rasio 

3 
Audit Tenure 
(TENURE) 

Penambahan 1 poin ketika 
pada pergantian tahun 

pelaporan tidak terjadi rotasi 
pada auditor yang mengaudit  

Rasio 

4 
Ukuran KAP 
(SIZEKAP) 

Menggunakan variabel dummy  
Point 1 ketika laporan  

Keuangan diaudit oleh KAP 
Big 4 

 
Point 0 ketika laporan 

keuangan diaudit oleh KAP 
Non Big 4 

Nominal 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

           Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear 

berganda (multiple regression) dengan menggunakan alat statistik SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) versi 23. Model dalam penelitian ini adalah: 

    

AQ_DACi,t =  β0 + β1LNFEEi,t + β2TENUREi,t + β3SIZEKAPi,t  + e i,t 

 

Keterangan: 

 AQ_DAC = Akrual diskresioner sebagai proksi kualitas audit 

 α = konstanta 

 LNFEE = logaritma natural dari fee 

 TENURE = menghitung  jumlah  tahun  perikatan  antara  perusahaan  sampel  

dengan auditor. 

 SIZEKAP = variabel dummy yaitu nilai 1 jika laporan keuangan di audit oleh 

kantor akuntan publik big 4; nilai 0 jika laporan keuangan di audit oleh kantor 

akuntan publik non big 4. 

 E =  Residual error 

 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



46 
 

Indonesia Banking School 
 

3.5.2 Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

 

 3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat 

angka probabilitas, dengan ketentuan: 

 Probabilitas > 0,05 : hipotesis diterima karena data berdistribusi secara normal. 

 Probabilitas < 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi normal.  

 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode Ordinary 
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Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi dikatakan 

BLUE apabila tidak terdapat Autokorelasi, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan 

Normalitas. Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang akan dilakukan. 

 

3.5.4.1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016) 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

digunakan uji park test yang meregresikan nilai kuadrat residual terhadap variabel 

independen (Gujarati, 2012). Probabilitas signifikasi diatas tingkat kepercayaan 5% 

diartikan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
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3.5.4.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini ini tidak ortogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat 

dari nilai toleransi dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF dibawah 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016). 

 

3.5.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-

1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, disinyalir ada problem autokorelasi. 

Autorkorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada individu/kelompok 

yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan 
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pengujian Durbin-Watson (DW). ), masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson 

dengan ketentuan dalam tabel 3.2 :  

 

Tabel 3.2. 

 

Ketentuan Uji Durbin – Watson 

 

Hipotesis nol keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < 𝑑𝑙 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tak ada keputusan 𝑑𝑙 ≤ 𝑑 ≤  𝑑𝑢 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tolak 4 - 𝑑𝑙 , d <  4 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tak ada keputusan 4 - 𝑑𝑢 ≤ 𝑑 ≤ 4 −

 𝑑𝑙 

Tidak ada otokorelasi 

positif atau negatif 

Jangan tolak 𝑑𝑙 < d < 4 - 𝑑𝑢 

 Sumber Tabel 3.1: Gujarati (2012) 

 

3.5.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.5.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 𝑅2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat 
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sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat 

Ghozali, (2016). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel bebas, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel bebas, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai 

adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan mengevaluasi 

mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model. 

Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel bebas dapat 

menjelaskan fluktuasi variabel terikat. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin mendekati 

0 berarti semakin lemah kemampuan variabel bebas menjelaskan fluktuasi variabel 

terikat Widarjono, (2013). 

 

3.5.5.2. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel Audit fee, Tenure dan Ukuran 

KAP secara individu terhadap kualitas audit menggunakan uji signifikansi parameter 

individual (uji t). Uji regresi parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap 

variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016). Adapun mengenai hipotesis-

hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Jika probabilitas <0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika probabilitas >0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu 

(Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ho1 : β1 ≤ 0 

Audit fee tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha1 : β1 ≥ 0 

Audit fee berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. 

b. Ho2 : β2 ≥ 0 

Tenure tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha2 : β2 ≤ 0 

Tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. 

c. Ho3 : β3 ≤ 0 

Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 

Ha3 : β3 ≥ 0 

Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitain 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016 yang dipilih menggunakan 

metode purposive sampling. Berdasarkaan kriteria yang telah ditetapkan pada bab 

sebelumnya, diperoleh jumlah sampel sebanyak 29 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dengan data observasi sebanyak 

115. Ringkasan prosedur dalam pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 
 

Prosedur pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (periode 

2012-2016) 

126 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan 

dalam penelitian 

(97) 

Total Perusahaan 29 

29 perusahaan x 5 tahun (periode 2012-2016) 145 

Outliers (30) 

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 115 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 
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Nama-nama perusahaan beserta tanggal Initial Public Offering-nya yang menjadi 

sampel penelitian sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
 

Daftar Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan Tanggal IPO 

1 ADES Akasha Wira International Tbk  13 Juni 1994 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11 Juni 1997 

3 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 18 Desember 1995 

4 ALDO Alkindo Naratama Tbk 12 Juli 2011 

5 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 2 Januari 1997 

6 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 8 November 1995 

7 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 17 Juli 2001 

8 BATA Sepatu Bata Tbk 24 Maret 1982 

9 BRAM Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk 5 September 1990 

10 BRPT Barito Pasific Tbk 1 Oktober 1993 

11 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 18 Juli 2001 

12 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 8 Agustus 1990 

13 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 11 November 1994 

14 ERTX Eratex Djaya Tbk 21 Agustus 1990 

15 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 23 Desember 2009 

16 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 14 Juli 1994 

17 INDR Indo Rama Synthetic Tbk 3 Agustus 1990 

18 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 9 Juli 2010 

19 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 6 Juli 1992 

20 KDSI Kedaung Setia Industrial Tbk 29 Juli 1996 

21 KLBF Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

22 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 14 Desember 2009 

23 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 12 Juli 1990 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



54 
 

Indonesia Banking School 

24 PTSN Sat Nusa Persada Tbk 8 November 2007 

25 SKBM Sekar Bumi Tbk 28 September 2012 

26 SMGR Semen Gresik Tbk 8 Juli 1991 

27 SRSN Indo Acitama Tbk 11 Januari 1993 

28 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 26 Februari 1980 

29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 6 November 1989 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi dari suatu data dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata–rata (mean), dan standar deviasi dari masing–masing 

variabel, dan variance. Berikut ini hasil uji statistik deskriptif data penelitian: 

Tabel 4.3 
 

Statistik Deskriptif 
 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
AQ_DAC 115 -76,00 171,00 49,1043 37,80011 

LNFEE 115 18,20 22,25 20,1426 1,07934 

TENURE 115 1,00 3,00 1,5478 0,69134 

SIZEKAP 115 0,00 1,00 0,5826 0,49529 
     Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Statistik deskriptif menunjukan nilai minimum, maksimum, mean, median, 

std. Deviation pada setiap variabel. Pada table 4.3 terdapat variabel dependent yaitu 

Kualitas audit (AQ_DAC) dan variabel independen yaitu audit fee, tenure dan 

ukuran kantor akuntan publik. Berdasarkan tabel 4.3 dengan sampel sebanyak 115 

dari 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2012-2016.  

Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan rumus akrual diskresioner 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.3 pada AQ_DAC 

terdapat nilai minimum sebesar -76 yang dimiliki oleh PT Alumindo Light Metal 

Industry Tbk pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 171 yang dimiliki oleh PT 

Alumindo Light Metal Industry Tbk pada tahun 2015, nilai mean sebesar 49,1043 

dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 37,80011. Tampak bahwa dengan  nilai 

mean sebesar 49,1043 yang lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 

37,80011 menunjukkan bahwa data rata-rata kualitas audit perusahaan manufaktur 

yang tergabung dalam bursa efek Indonesia tergolong cukup baik. 

LNFEE menunjukkan variabel audit fee atau biaya audit yang dibayarkan 

perusahaan atas jasa pemeriksaan laporan keuangan, LNFEE didapat dengan cara 

melogaritma naturalkan biaya audit yang informasinya didapatkan dalam annual 

report atau laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan data statistik deskriptif pada 

tabel 4.3. biaya audit terendah atau nilai minimum dibayarkan oleh PT Gunawan 

Dianjaya Steel Tbk (GDST) pada tahun 2012 dengan nilai LNFEE sebesar 18,2 atau 

Rp80.000.000 dalam rupiah, sedangkan biaya audit tertinggi dibayarkan oleh PT 

Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun 2012 dengan nilai LNFEE 22,5 atau 
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Rp4.600.000.000 dalam rupiah. Dengan rata rata nilai sebesar 20,1426 dan nilai 

standar deviasi sebesar 1,07934 mengartikan bahwa data mengenai biaya audit 

tersebar dengan baik. 

TENURE menunjukkan variabel perikatan audit yaitu lamanya hubungan 

kontrak yang terjalin antara akuntan publik dengan klien, Data mengenai informasi 

lamanya perikatan audit yang terjalin, dapat diketahui dari laporan auditor 

independen yang dilampirkan di laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

(audited), yaitu dengan melihat akuntan publik yang menandatangani laporan 

auditor independen untuk setiap tahun perikatan. Berdasarkan penghitungan 

statistik deskriptif pada tabel 4.3 variabel TENURE memiliki nilai rata-rata sebesar 

1,5478 dan nilai standar deviasinya  yaitu 0,69134. Selain itu terdapat nilai 

minimum pada variabel TENURE yaitu 1 yang memiliki arti bahwa perikatan yang 

terjadi antara akuntan publik dengan klien adalah 1 tahun, dan nilai maksimum 

yaitu 3 yang berarti bahwa perikatan yang paling lama terjalin adalah 3 tahun. 

SIZEKAP menunjukkan variabel ukuran kantor akuntan publik. Adapun 

ukuran kantor akuntan publik dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy 

yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu angka 1 untuk perusahaan yang laporan 

keuangannya diperiksa oleh KAP big 4 dan angka 0 untuk KAP non-big 4. 

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif pada tabel 4.3 diketahui bahwa nilai 

mean-nya adalah 0,5862 dan nilai standar deviasinya adalah 0,49529. Nilai mean 

tersebut mengartikan bahwa dari 115 sampel yang diamati, sebanyak 58.62% 

laporan keuangan perusahaan diperiksa oleh KAP big 4. Data mengenai informasi 

kantor akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan, dapat 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



57 
 

Indonesia Banking School 

diketahui dari laporan auditor independen yang dilampirkan di laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit (audited). 

 

4.2.2  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau terdistribusi 

tidak normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka 

probabilitas, Dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0  : Data terdistribusi secara normal 

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal 

Dengan pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas (signifikansi) > α 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak 
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 Berikut ini hasil uji normalitas pada data penelitian: 

 

Tabel 4.4 
 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 115 
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 32,85431000 
Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,079 
Positive 0,063 
Negative -0,079 

Test Statistic 0,079 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,078c 

  Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa besarnya Kolmogorov-Smirnov Test 

adalah 0,078 dan tidak signifikan pada 𝛼 ∶ 5% karena Profitability (p-value) 

memiliki nilai 0,078 atau lebih dari 0,05 (0,078 > 0,05) sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa residual terdistribusi normal diterima.  
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID) Dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Tidak ada gejala heterokedasitas 

Ha: Ada gejala heterokedasitas 

Dengan pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas (signifikansi) > α 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak 

Berikut ini hasil uji heterokedastisitas pada data penelitian: 

Tabel 4.5 
 

                                     Uji Heterokedastisitas 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -21,746 55,510  -0,392 0,696 

LNFEE 2,259 2,878 0,111 0,785 0,434 
TENURE 4,991 2,917 0,158 1,711 0,090 
SIZEKAP -12,177 6,286 -0,275 -1,937 0,055 

 Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Gambar 4.1 

 

 
 
 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat 

heterokedastisitas karena nilai koefisien parameter untuk variabel bebas tidak ada 

yang signifikan atau lebih besar dari 𝛼 ∶ 5% terhadap variabel RES2 sehingga H0 

tidak dapat ditolak. Untuk memperkuat analisis tersebut dilakukan analisis terhadap 

grafik scatterplot (gambar 4.1) menyebar secara acak dan tersebar maupun diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Yang berarti tidak ada heterokedastisitas 

dalam penelitian ini. 
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4.2.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung korelasi di antara variabel-variabel independen. 

Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila 

nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF dibawah 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil 

uji multikorelasi pada data penelitian. 

 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

LNFEE 0,415 2,408 
TENURE 0,985 1,015 
SIZEKAP 0,413 2,419 

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
 

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa tolerance untuk masing-masing variabel 

bebas tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel 

bebas juga tidak ada yang lebih dari 10 sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. 
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4.2.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Penyimpangan asumsi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, disinyalir ada 

problem autokorelasi. Autorkorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang 

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). 

Berikut ini hasil uji autookolerasi pada data penelitian: 

 

Tabel 4.7 

Penghitungan Durbin-Watson 

 
Model Durbin-Watson 

1 2,062 

    Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Pada gambar 4.2 hasil uji Autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai DW 

sebesar 2,062, berdasarkan tabel statistik Dublin-Watson dengan level of 

significance 𝛼 ∶ 5% untuk data sebanyak 115 (n = 115) dengan 3 variabel bebas (k 

= 3) diperoleh nilai dl : 1,7496 dan du : 1,6427 dengan begitu nilai dw berada 

diantara 1,7496 < DW < 2,3573. sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi 

dalam model regresi. 

 

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Hasil Persamaan Regresi 

 Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis linear 

berganda. Regresi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh audit fee, 
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Tenure dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Model analisis 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

AQ_DACi,t =  β0 + β1LNFEEi,t + β2TENUREi,t + β3SIZEKAPi,t  + e i,t 

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka hasil penghitungan regresi dapat dilihat 

pada tabel 4.8 :  

Tabel 4.8 
 

Hasil  Perhitungan Regresi Berganda 
 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -146,757 86,479  -1,697 0,092 

LNFEE 9,168 4,483 0,262 2,045 0,043 
TENURE -0,348 4,544 -0,006 -0,076 0,939 
SIZEKAP 20,139 9,793 0,264 2,056 0,042 

 Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
 

 
AQ_DACi,t =  -146,757 + 9,168 LNFEEi,t - 0,348 TENUREi,t + 20,139 

SIZEKAPi,t  + e i,t 

Analisis dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Konstanta sebesar -146,757 menunjukkan jika audit fee, tenure dan ukuran 

kantor akuntan publik diasumsikan memiliki nilai konstan, maka kualitas audit 

dalam perusahaan akan memiliki nilai sebesar -146,757 satuan 

Koefisien regresi untuk audit fee sebesar 9,168. Penggunaan akrual diskresioner 

sebagai proksi dalam mengukur kualitas audit   Artinya bahwa kualitas audit akan 
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meningkat sebesar 9,168 untuk kenaikan setiap 1 (satuan) pengukuran pada audit 

fee dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk tenure sebesar -0,348. Artinya bahwa kualitas audit 

akan menurun sebesar 0,348 untuk setiap kenaikan 1 (satuan) pengukuran pada 

kualitas audit dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

Koefisien regresi untuk ukuran kantor akuntan publik sebesar 20,139. Artinya 

bahwa kualitas audit akan naik sebesar 20,139 untuk setiap kenaikan 1 (satuan) 

pengukuran  pada kualitas audit dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. 

 

4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Ujian Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Winarno, 

2015). Berikut ini hasil koefisien determinasi R2 pada data penelitian: 

 

Tabel 4.9 
 

 Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 

Berdasarkan tabel 4.9 atau selengkapnya pada lampiran, nilai R Square 

sebesar 0,245, besarnya nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

                         Koefisiensi Determinasi 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0,495a 0,245 0,224 33,29533 
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dapat terlihat dari besarnya nilai R Square , semakin mendekati 1 nilai R Square 

suatu model, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2016), pada penelitian ini nilai R Square sebesar 24,5%, artinya bahwa 

semua variabel bebas yaitu, audit fee, tenure dan ukuran kantor kantor akuntan 

publik mampu menjelaskan 24,5% pengaruhnya terhadap kualitas audit yang 

diproksikan oleh akrual diskresioner, sedangkan sisanya sebesar 75,5% dijelaskan 

faktor-faktor lain diluar persamaan dalam penelitian ini. 

 

4.2.4.3 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen pada suatu model regresi. Uji regresi parsial merupakan 

pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat 

(Ghozali, 2016). Selain itu, ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji 

statistik t, yaitu jika p-value < 0,05 dan koefisien regresi sesuai dengan arah maka 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu/parsial. Berikut ini merupakan hasil uji 

parsial t yang terdapat pada Tabel 4.8 yaitu sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Pengaruh Audit fee  terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.8 diketahui bahwa variabel audit fee berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Thitung untuk variabel audit fee sebesar 2,045 dan ttabel 

sebesar 1,98157. Maka dapat dikatakan bahwa thitung 2,045 > ttabel 1,98157. Nilai 
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probabilitas signifikansi LNFEE sebesar (0,043<0,05), sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis satu dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

“Audit fee berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit” diterima. 

Hipotesis 2: Pengaruh Tenure terhadap Kualitas audit 

Pada tabel 4.8 diketahui bahwa variabel Tenure tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Thitung untuk variabel TENURE sebesar -0,076 

dan ttabel sebesar -1,98157. Maka dapat dikatakan bahwa thitung -0,076 < ttabel 

1,98157. Nilai probabilitas signifikansi TENURE sebesar (0,939>0,05), sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa “Tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit” ditolak. 

Hipotesis 3: Pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap Kualitas Audit 

Pada tabel 4.8 diketahui bahwa variabel ukuran kantor akuntan publik 

(SIZEKAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Thitung untuk 

variabel ukuran kantor akuntan publik sebesar 2,056 dan ttabel sebesar 1,98157. 

Maka dapat dikatakan bahwa thitung 2,056 > ttabel 1,98157. Nilai probabilitas 

signifikansi SIZEKAP sebesar (0,042<0,05), sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis tiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit” diterima. 
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1.  Pengaruh Audit fee terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang terdapat dalam tabel 4.8 variabel LNFEE 

memiliki signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 dan koefisiensi regresi 

sebesar 9,168  menunjukan bahwa audit fee  berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit. Artinya, semakin tinggi fee yang dibayarkan oleh klien maka kualitas 

audit akan menjadi tinggi dengan menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi 

kualitas audit. Hasil dari penelitan ini sejalan dengan penelitian Hartadi (2012), 

Kurniasih (2014) dan Hoitash et al (2007) yang menemukan adanya pengaruh 

positif dari audit fee terhadap kualitas audit. Biaya audit yang lebih tinggi akan 

meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun 

dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit 

dapat meningkatkan kualitas audit (Kurniasih, 2014). 

 Besaran audit fee yang dibayarkan oleh klien dapat mencerminkan informasi 

mengenai klien tersebut (Ian, 2013), perusahaan manufaktur yang memiliki aset 

yang besar akan lebih diterapkan fee yang lebih tinggi, karena seiring bertambahnya 

kompleksitas jasa yang akan diberikan maka proses audit yang dilakukan akan 

semakin banyak. Selain itu perusahaan yang memiliki nilai aset yang tinggi akan 

lebih rela untuk membayar fee yang lebih tinggi dengan menunjuk kantor akuntan 

publik yang bereputasi dan berpengalaman. Sebagai contoh pada sampel penelitian 

yang tertera dalam lampiran, fee audit tertinggi dibayarkan oleh PT Semen 
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Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk (SMGR) sebesar Rp4.600.000.000 pada 

tahun 2012 dengan total asetnya pada tahun itu sebesar  Rp26.579.083.786.000. 

   Dalam hal keagenan, Biaya audit yang besar merupakan salah satu wujud dari 

moral hazard yang dilakukan oleh auditor, karena salah satu pihak mempunyai 

informasi lebih banyak informasi mengenai aturan fee audit, manajemen menunjuk 

auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, pihak agen 

yang membayar dan menanggung biaya atas jasa audit laporan keuangan tersebut. 

Auditor kantor akuntan publik yang memiliki biaya audit yang tinggi kemungkinan 

akan memberikan hasil audit berkualitas yang dapat memuaskan klien.  

Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian mengenai pengaruh dari audit fee 

(Kurniasih, 2014) yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti lain, menggunakan 

data akun professional fee yang terdapat pada laporan keuangan sebagai proksi dari 

audit fee. Dasar penggunaan professional fee dinilai kurang relevan karena unsur 

dari akun ini tidak hanya terdiri dari jasa atas audit laporan keuangan saja, dalam 

akun ini juga memperhitungkan biaya atas jasa konsultan, jasa penilai dan jasa 

profesional lainnya. Dasar pengambilan keputusan ini adalah belum banyaknya 

perusahaan yang memberikan data tentang fee audit yang dibayarkan dan sifatnya 

yang masih berupa voluntary disclosure dalam pengungkapannya. 

 

4.3.2.  Pengaruh Tenure terhadap Kualitas audit 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.8, 

variabel TENURE memiliki nilai probabilitas sebesar 0.939 atau diatas dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.348. Hasil ini 
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menunjukan bahwa variabel tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit yang diproksikan dengan akrual diskresioner. Sehingga hal ini menjelaskan 

bahwa lamanya perikatan yang terjadi antara perusahan klien dengan perusahaan 

audit tidak terlalu mempengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh perusahaan 

audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puspitasari & Nugrahanti 

(2016), Febriyanti & Mertha (2014) serta Wibowo & Rossieta (2009) yang tidak 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari pengaruh tenure terhadap 

kualitas audit. 

Pernyataan yang menyatakan bahwa lamanya perikatan yang terjalin akan 

meningkatkan kualitas audit atau justru akan menurunkan kualitas audit tidak dapat 

dibuktikan sesuai dengan hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil peneliti  terdahulu 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Rossieta (2009) yang 

menggunakan pendekatan earnings surprise benchmark dalam mengukur kualitas 

audit. Dalam studi ini belum dapat dibuktikan adanya pengaruh masa penugasan 

audit oleh KAP dan AP terhadap  kualitas audit. Saat dilakukan uji sensitivitas 

dengan menganggap bahwa hubungan masa penugasan audit dengan kualitas audit 

berbentuk kuadratik, juga ditemukan hasil, yaitu masa penugasan audit oleh KAP 

dan AP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 Adapun penelitian ini menemukan bahwa lamanya tenure atau perikatan 

audit yang terjalin yang diukur menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi 

kualitas audit ditemukan  tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis 2 (dua) 

yang menyatakan bahwa “Tenure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kualitas audit” ditolak. 
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4.3.3.  Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.8, 

variabel SIZEKAP memiliki nilai probabilitas sebesar 0.042 atau dibawah dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 20,139. 

Hasil ini menunjukan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas audit yang diproksikan oleh akrual diskresioner. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Svanström (2012), 

Andini et al (2016) dan Choi et al (2010) yang menemukan adanya pengaruh positif 

dari ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Namun, hasil dari 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malinda et al 

(2014), Siregar (2012) dan Febriyanti et al (2014). 

 Berdasarkan Image theory menjelaskan mengenai citra atau reputasi yang 

telah dibangun oleh sosok atau keberadaan berbagai kebijakan personil-personil 

atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusaahaan, dan dari penjelasan tersebut 

yang dibahas dalam hal ini adalah kantor akuntan publik. Perusahaan-perusahaan 

besar akan cenderung untuk memilih diaudit oleh kantor akuntan publik yang 

memiliki reputasi yang tinggi seperti kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan 

KAP Big-4. Bukan tanpa alasan, karena kantor akuntan publik yang terafiliasi KAP 

Big-4 menyediakan auditor yang berkompeten dan berpengalaman lebih banyak 

jumlahnya dibandingkan kantor akuntan publik yang tidak terafiliasi KAP Big-4. 

Untuk menjaga citra yang telah dibentuk serta reputasi yang harus dipertahankan, 

kantor akuntan publik besar akan lebih ekstra hati-hati dalam menjaga output yang 

dihasilkan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya. Karena menurut 
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Choi et al (2010), pengaruh dari kehilangan reputasi pada KAP Big-4 2 (dua) kali 

lebih besar akibatnya dibandingkan KAP Non Big-4. 

 Sebagai contoh pada perusahaan sampel dalam penelitian yang dapat dilihat 

dari lampiran 1 (satu) yaitu, PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Kalbe Farma Tbk  

(KLBF) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). ketiga perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi yang tergabung dalam 

indeks LQ 45 dan selalu konsisten menempati posisi tersebut selama periode 

observasi penelitian yaitu dari tahun 2012-2016. Berdasarkan lampiran diketahui 

bahwa pada kolom sizekap, ketiga perusahaan tersebut selama periode 2012-2016 

mendapat poin 1 (satu) yang berarti selama 5 tahun berturut-turut, kantor akuntan 

publik yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan adalah KAP yang terafiliasi 

oleh Big-4. Dari ketiga contoh perusahaan yang disebutkan dapat mewakilkan 

pernyataan peneliti bahwa perusahaan besar akan cenderung untuk memilih diaudit 

oleh kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang tinggi seperti kantor 

akuntan publik yang terafiliasi KAP Big-4. 

 

4.4.  Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh audit fee, tenure dan 

ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Terdapat beberapa hal yang 

bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Diperoleh hasil bahwa 
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2 (dua) dari 3 (tiga) variabel independen  berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit yang diproksikan dengan akrual diskresioner.  

Pengaruh Audit fee dalam penelitian ini memiliki hasil positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. Adapun sesuai dengan kajian pustaka peneliti mengenai 

audit fee yang menjelaskann bahwa, “Besaran fee yang dibayarkan oleh pihak 

manajemen kepada perusahaan audit merupakan biaya yang besarnya tergantung 

dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya”. Berdasarkan penjelasan 

tersebut terdapat hal-hal yang dapat dipertimbangkan yang saling berkaitan antara 

penjelasan tersebut dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 Resiko penugasan (engagement risk) merupakan hal yang menjadi 

pertimbangan bagi kantor akuntan publik dalam menetapkan besarnya biaya audit 

yang dibebankan kepada perusahaan. Apabila kantor akuntan publik tidak dapat 

memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan fee yang dibayarkan, maka hal 

tersebut akan menyebabkan berbagai kerugian baik bagi kantor akuntan publik 

sendiri, serta para stakeholder yang menggunakan informasi atas output yang 

dihasilkan oleh kantor akuntan publik tersebut. Selain itu, kompleksitas jasa  yang 

diberikan dan tingkat keahlian yang diperlukan dapat mempengaruhi atas besarnya 

fee yang dibayarkan. Semakin kompleks suatu jasa atas audit dilakukan di suatu 

perusahaan maka akan semakin banyak prosedur-prosedur yang harus dilakukan, 

tingkat keahlian yang diperlukan juga akan semakin meningkat seiring dengan 
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meningkatnya kompleksitas atas jasa yang diberikan, sehingga akan menambah 

biaya-biaya atas penambahan prosedur tersebut. 

Variabel bebas yang kedua yaitu tenure atau perikatan audit tidak 

ditemukan hasil yang signifikan atas pengaruh negatifnya terhadap kualitas audit. 

Tenure dalam penelitian ini tidak terlalu mempengaruhi kualitas audit atas lamanya 

hubungan yang terjalin antara perusahaan klien dengan perusahaan audit. Sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan batas waktu 5 (lima) tahun perikatan yang 

diperbolehkan atas lamanya perikatan untuk mengurangi biaya-biaya yang timbul 

apabila dilakukan rotasi auditor. Berdasarkan penghitungan statistik deskriptif 

diperoleh hasil bahwa dari seluruh sampel yang diamati, perikatan yang paling lama 

terjalin adalah 3 (tiga) tahun. Hal ini dapat terjadi karena PP 20/2015 merupakan 

peralihan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

17/PMK.01/2008 yaitu sebuah kantor akuntan publik dibatasi hanya boleh 

melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 (enam) tahun 

berturut-turut dan akuntan publik dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sehingga 

belum banyak perusahaan yang dapat menyesuaikan dengan penerapan regulasi ini 

dalam kebijakan perusahaan mengenai rotasi auditor. 

Dan variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu ukuran kantor akuntan 

publik ditemukan hasil yang signifikan dan berpengaruh positif  terhadap kualitas 

audit. Bagi pihak manajemen dalam menunjuk kantor akuntan publik perlu 

dilakukan berbagai pertimbangan, yaitu tingkat kebutuhan perusahaan tersebut atas 

jasa audit. Apakah penunjukan KAP Non Big-4 cukup untuk memenuhi tuntutan 

yang dipersyaratkan, atau dalam pemenuhan kebutuhan diharuskan untuk 
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menunjuk KAP Big-4 untuk penugasannya. Selain itu, besarnya tarif juga dapat 

dijadikan pertimbangan oleh manajemen dalam memilih kantor akuntan publik. 

KAP Big-4 cenderung untuk menerapkan tarif lebih mahal dibandingkan KAP Non 

Big-4. 

 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa KAP yang tergolong Big-4 

cenderung untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Namun, tidak berarti 

bahwa KAP Non Big-4 akan menghasilkan kualitas audit yang rendah. Apabila kita 

mengingat skandal Enron-Andersen yang merupakan skandal yang fenomenal 

dalam dunia perauditan, menimbulkan persepsi bahwa kredibilitas kantor akuntan 

publik besar masih dapat dipertanyakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh dari 

audit fee, tenure dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit yang 

diproksikan dengan akrual diskresioner, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Audit fee berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI  periode 2012-2016. Semakin tinggi 

audit fee yang dibayarkan oleh klien maka kualitas audit akan semakin tinggi. 

Hal ini dapat dibuktikan dari penghitungan t-statistik yang lebih besar dari t-

tabel  (thitung 2,045 > ttabel 1,98157) serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,043 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisiensi yang positif sebesar 

9,168, mengartikan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

2. Tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Lamanya tenure atau 

perikatan yang terjalin antara perusahan klien dengan perusahaan audit tidak 

terlalu mempengaruhi kualitas audit yang diberikan oleh perusahaan audit. Hal 

ini dapat dibuktikan dari penghitungan t-statistik yang lebih kecil dari t-tabel  

(thitung -0,076 < ttabel 1,98157) serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,939 

yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisiensi yang positif sebesar -0,348 

mengartikan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. 
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3. Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI  periode 2012-2016. Hal ini dapat 

dibuktikan dari penghitungan t-statistik yang lebih besar dari t-tabel  (thitung 

2,056 > ttabel 1,98157) serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,042 yang 

lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisiensi yang positif sebesar 20,139 

mengartikan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan 

yang tidak luput dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu 

mengenai data audit fee yang digunakan dalam penelitian ini masih bersifat 

voluntary disclosure, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan 

informasi mengenai audit fee yang dibayarkan oleh perusahaan di laporan tahunan 

untuk setiap tahunnya. Sehingga untuk dapat mempertahankan konsistensi dari 

purposive sampling, hal ini menyebabkan banyaknya data perusahaan yang tidak 

dapat digunakan dalam penelitian.  

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran yang 

penulis dapat sampaikan untuk pihak perusahaan dan peneliti selanjutnya : 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk terus melakukan pengungkapan mengenai  

data audit fee dalam laporan tahunan, serta perusahaan yang belum mau 

mengungkapkan untuk dapat mempublikasikan  fee yang dibayarkan. hal ini 
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dimaksudkan untuk mempermudah dilakukan penelitian yang sejenis, dengan 

skala yang lebih besar dibandingkan penelitian ini. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel 

lain dalam mengukur kualitas audit seperti komite audit, ukuran perusahaan 

atau rotasi audit. Selain itu, bagi peneliti yang ingin meneliti mengenai audit 

fee, disarankan untuk tidak menggunakan akun professional fee sebagai proksi 

dari audit fee. Walaupun data mengenai pengungkapan audit fee masih sedikit, 

namun pengungkapan mengenai audit fee perusahaan semakin banyak 

dilakukan dari tahun ke tahun. Selain itu, untuk peneliti yang ingin melakukan 

penelitian yang serupa mengenai tenure, disarankan untuk menambah periode 

penelitian agar data yang diperoleh lebih variatif. 

 

 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 
 

 i  Indonesia Banking School 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Aamir Suhaib dan Umar Farooq. (2011). “Auditor-Client Relationship, and Audit 

Quality; the Effects  Of  Long-Term  Auditor - Client  Relationship  On Audit  

Quality,  In  Small  and Medium-Sized Entities (SMEs)”.1st  Edition, LAP 

Lambert Gmbh & Co.KG, Germany 

Andini, et. al. (2016). “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Fee Audit, Etika 

Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 

2 No.2 Maret 2016 

Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan. (2007). Management Control Systems. 

12th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin,  

Al-Khaddash.,et. al. (2013). “Factors Affecting the Quality of Auditing: The Case of 

Jordanian Commercial Banks”. International Journal of Bussines and Social 

Science: September. Vol.4 No. 11 

Al-Thuneibat., et. al. (2011). “Do Audit tenure and Firm Size Contribute to Audit 

Quality?”. Journal of Accounting and Economics, Jordan.  

Arens., et. al. (2014).Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach, 15th 

Edition, New Jersey:Prentice Hall, Englewood Clifts,. 

Baldacchino., et. al. (2014). “Factors Influencing External Audit Fees in Malta”. Bank 

of Valetta Review. No. 48 

Bambang Hartadi, (2012). “Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan—Volume 16, Nomor 1, hal 84-103. 

Castellani, Justinia. (2008). “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada 

Kualitas Audit”.  Jurnal Trikonomika , 7 (2). 

Chi, W. and Huang, H. (2004), “Discretionary accruals, audit-firm tenure and audit-

partner tenure: empirical evidence from Taiwan”. working paper, National 

Chengchi University,Taipei 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 
 

 ii  Indonesia Banking School 
 

Chih-Ying., et. al. (2008). “Audit Partner Tenure, Audit Firm Tenure, and 

Discretionary Accruals: Does Long Auditor tenure Impair Earning Quality”. 

Contemprary Accounting Research, 25 (2)  

Choi, J.H., et. al. (2010). “Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing”. 

Auditing : The Journal of Practice & Theory, Vol. 29, No. 1, pp. 73-97   

Dao,  Mai,  et. al. (2008). “Auditor  Tenure  and  Shareholder Ratification of the 

Auditor”. Accounting Horizons, 22.3 (September): 297-314 

DeAngelo & Linda Elizabeth. (1981). “Auditor Size and Audit Quality”. Journal of 

Accounting and Economics, 3, pp:183—199. 

Dhaliwal, D. S., et. al. (2008). “Auditor Fees and Cost of Debt”. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance 23(1): 1-22. 

Ely Suhayati., & Sri Dewi Anggandini.(2009). Akuntansi Keuangan. Yogyakarta : 

Graha Ilmu.  

Frank Jefkins (2004). Public Relations. Jakarta: Erlangga. 

Godfrey, J., et. al. (2010). Accounting Theory. Australia: John Wiley & Sons  

Gujarati, D.N (2012). Dasar-dasar Ekonometrika. Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga. 

I Gusti Agung Rai. (2011). “Audit Kinerja pada Sektor Publik Konsep Praktik dan 

Studi Kasus”. Jakarta : Salemba Empat. 

I Komang Agus Julianto., et. al. (2016). “Pengaruh Audit Fee, Perencanaan Audit, 

dan Risiko Audit Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Bali”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.12:4029-4056 

Ian. (2013). “Penentuan Kualitas Audit Berdasarkan Ukuran KAP dan Biaya Audit”. 

(http://journal.wima.ac.id/index.php/JIMA/article/view/248). Diakses tanggal 

15 April 2014. 

Imam Ghozali, (2016). Aplikasi Analisis Mulitivariate Dengan Program IBM SPSS 

23, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Jackson, A.B., et. al. (2008). “Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality”. 

Managerial Auditing Journal 23 (5): 420–437. 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 
 

 iii  Indonesia Banking School 
 

Jensen, M. C., & W. H. Meckling. (1976). “Theory of The Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial 

Economics 3(4); 305–360. 

Johnson, V.E., et. al. (2002), “Audit-firm tenure and the quality of financial 

reporting”. Contemporary Accounting Research, Vol. 19, Winter, pp. 637-60. 

Junaidi., et. al. (2013). “Rotasi Semu dan Tenur KAP pada Independensi”, Jurnal 

Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado. 

Kurniasih Margi & Rohman Agus. (2014). “Pengaruh Fee Audit, Audit tenure, dan 

Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”. Jurnal akuntansi dan keuangan,  

Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014: 1-10 

Malinda Tifani P dan Cahyonowati Nur. (2014). “Pengaruh Auditor Tenure, Ukuran 

Kantor Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas 

Audit”. Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 2, Halaman 1-11 

Mgbame, C.O., et. al. (2012). “Audit Partner Tenure and Audit Quality: An Empirical 

Analysis”. European Journal of Business and Management, Vol.4, 

No.7,pp.154-159." 

Mulyadi, (2014). Audit 1 & 2, Edisi ke-6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat 

Nindita, C. dan S. V. Siregar. (2012). “Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan 

Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan, VOL. 14, NO. 2, : 91-104 

Ni Made Dewi Febriyanti & I Made Mertha. (2014). “Pengaruh Masa Perikatan 

Audit, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Ukuran KAP pada 

Kualitas Audit”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7.2 : 503-518 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan 

Publik tanggal 5 Februari 2008 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik  

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 
 

 iv  Indonesia Banking School 
 

Puspitasari, et. al. (2016). “Pengaruh Hubungan Politik, Ukuran Kap, dan Audit 

Tenure Terhadap Manajemen Laba Riil”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 

Vol. 18, No. 1, 27-43 

Putra, I Gede Cahyadi. (2013). “Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali 

Ditinjau dari Time Budget Pressure, Risiko Kesalahan, dan Kompleksitas 

Audit”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinah, Vol.2, No.2,pp.765-

784 

Rani Hoitash Ariel Markelevich Charles A. Barragato, (2007), “Auditor fees and 

audit quality”. Managerial Auditing Journal, Vol. 22 Iss 8 pp. 761 – 786 

Riyatno (2007), “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Earnings 

Response Coefficient”. Jurnal Keuangan dan Bisnis vol. 5 No. 2. 

Siregar et.al, (2012). “Audit Tenure, Auditor Rotation, and Audit Quality : The Case 

of Indonesia”.  Asian Journal Business and Accounting, 5(1), h: 55-74. 

Sukrisno. Agoes (2012). Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh 

Akuntan Publik. Jilid 1, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat. 

Suprianto, et. al. (2010). “Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan 

Resiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketetapan 

Pemberian Opini Auditor Oleh Kantor Akuntan Publik”. Universitas Sultan 

agung  

Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee 

Audit 

Svanström, et. al. (2011), “Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing: 

Evidence from Small and Medium Sized Entities 2011”. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=1869945 

Werastuti, Desak Nyoman. (2013). “Pengaruh Auditor Client Tenure, Debt Default, 

Reputasi Auditor, Ukuran Klien dan Kondisi Keuangan terhadap Kualitas 

Audit Melalui Opini Audit Going Concern”. VOKASI Jurnal Riset Akuntansi, 

Vol. 2,No.  

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017



 
 

 v  Indonesia Banking School 
 

Wibowo, A., & Rossieta H. (2009). “Faktor-faktor Determinasi Kualitas Audit: Suatu 

Studi dengan Pendekatan Earnings Surprise Benchmark”, Jurnal Simposium 

Nasional Akuntansi XII. 

Widarjono, A. (2013). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai panduan 

Eviews. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia. 

Winarno, W. W. (2015). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi 

Keempat, Yogyakarta: STIM YKPN. 

Yu, D.M. (2009). “Big 4 Office Size and Audit Quality”. The Accounting Review, 84, 

h:1521-1551. 

http://Pelita.or.id 

http://www.idx.co.id 

 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017

http://pelita.or.id/
http://www.idx.co.id/


 
 

 VI Indonesia Banking School 
 

Lampiran I : Data audit fee, tenure dan ukuran KAP 
 
 
 

No Perusahaan Tahun Fee Audit LNFee Tenure SizeKAP AQ_DAC 
1 

ADES ( Akasha Wira International 
Tbk d.h Ades Waters Indonesia Tbk) 

2012 Rp238.000.000 19,29 1 0 0,68 
2 2013 Rp198.000.000 19,1 2 0 -3,14 
3 2014 Rp300.000.000 19,52 1 0 56,09 
4 2015 Rp300.000.000 19,52 2 0 23,08 
5 2016 Rp335.000.000 19,63 3 0 71,09 
6 

AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) 

2012 Rp500.000.000 20,03 1 0 102,34 
7 2013 Rp600.000.000 20,21 2 0 54,07 
8 2014 Rp790.000.000 20,49 1 0 53,40 
9 2015 Rp1.105.000.000 20,82 1 0 35,99 

10 2016 Rp650.000.000 20,29 2 0 27,78 
11 

AKPI (Argha Karya Prima Industry 
Tbk) 

2012 Rp600.000.000 20,21 1 1 40,31 
12 2013 Rp660.000.000 20,31 2 1 54,67 
13 2014 Rp680.000.000 20,34 3 1 100,62 
14 2015 Rp700.000.000 20,37 1 1 53,56 
15 2016 Rp725.000.000 20,4 2 1 87,74 
16 

ALDO (Alkindo Naratama Tbk) 

2012 Rp190.000.000 19,06 1 0 77,52 
17 2013 Rp180.000.000 19,01 1 0 102,01 
18 2014 Rp200.000.000 19,11 1 0 37,99 
19 2015 Rp220.000.000 19,21 2 0 35,60 
20 2016 Rp240.000.000 19,3 1 0 71,25 
21 

ALMI (Alumindo Light Metal Industry 
Tbk 

2012 Rp175.000.000 18,98 1 0 0,92 
22 2013 Rp209.000.000 19,16 1 0 -47,82 
23 2014 Rp220.000.000 19,21 1 0 -0,91 
24 2015 Rp220.000.000 19,21 2 0 169,32 
25 2016 Rp240.000.000 19,3 3 0 -78,07 
26 

AMFG (Asahimas Flat Glass Tbk) 

2012 Rp1.334.460.000 21,01 1 1 57,33 
27 2013 Rp1.177.457.400 20,89 2 1 55,74 
28 2014 Rp1.201.704.000 20,91 1 1 66,77 
29 2015 Rp1.900.000.000 21,37 1 1 43,91 
30 2016 Rp1.800.000.000 21,31 2 1 88,07 
31 

ARNA (Arwana Citra Mulia Tbk) 

2012 Rp799.500.000 20,5 1 1 113,34 
32 2013 Rp1.000.000.000 20,72 2 1 107,22 
33 2014 Rp1.340.000.000 21,02 3 1 68,64 
34 2015 Rp1.340.000.000 21,02 1 1 36,52 
35 2016 Rp1.410.000.000 21,07 2 1 71,14 
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36 

BATA (Sepatu Bata Tbk) 

2012 Rp890.000.000 20,61 1 1 40,57 
37 2013 Rp900.000.000 20,62 1 1 62,22 
38 2014 Rp900.060.000 20,62 2 1 52,84 
39 2015 Rp940.000.000 20,66 3 1 3,26 
40 2016 Rp987.000.000 20,71 1 1 25,66 
41 

BRAM (Indo Kordsa Tbk d.h Branta 
Mulia Tbk ) 

2012 Rp768.000.000 20,46 1 1 135,18 
42 2013 Rp966.500.000 20,69 2 1 173,17 
43 2014 Rp986.400.000 20,71 3 1 92,06 
44 2015 Rp1.000.000.000 20,72 1 1 61,97 
45 2016 Rp1.035.000.000 20,76 1 1 75,25 
46 

BRPT (Barito Pasific Tbk) 

2012 Rp676.900.000 20,33 1 1 82,68 
47 2013 Rp853.230.000 20,56 2 1 76,58 
48 2014 Rp870.800.000 20,58 3 1 64,45 
49 2015 Rp930.000.000 20,65 1 1 28,97 
50 2016 Rp930.000.000 20,65 2 1 113,73 
51 

BTON (Beton Jaya Manunggal Tbk) 

2012 Rp84.000.000 18,25 1 0 -3,87 
52 2013 Rp140.000.000 18,76 1 0 -36,26 
53 2014 Rp95.000.000 18,37 2 0 -2,92 
54 2015 Rp108.000.000 18,5 3 0 -13,81 
55 2016 Rp108.000.000 18,5 1 0 4,57 
56 

DPNS (Duta Pertiwi Nusantara) 

2012 Rp95.000.000 18,37 1 0 -11,79 
57 2013 Rp98.500.000 18,41 1 0 -41,80 
58 2014 Rp99.594.591 18,42 2 0 3,91 
59 2015 Rp113.296.736 18,55 1 0 -1,98 
60 2016 Rp101.577.750 18,44 2 0 9,53 
61 

DVLA (Darya Varia Laboratoria Tbk) 

2012 Rp1.196.000.000 20,9 1 1 37,29 
62 2013 Rp1.571.000.000 21,17 1 1 22,29 
63 2014 Rp1.100.000.000 20,82 2 1 26,56 
64 2015 Rp1.100.000.000 20,82 1 1 50,92 
65 2016 Rp1.100.000.000 20,82 2 1 36,01 
66 

ERTX (Eratex Djaya Tbk) 

2012 Rp170.000.000 18,95 1 0 126,54 
67 2013 Rp175.000.000 18,98 2 0 89,63 
68 2014 Rp180.000.000 19,01 3 0 34,04 
69 2015 Rp180.000.000 19,01 1 0 84,30 
70 2016 Rp235.000.000 19,28 2 0 87,65 
71 

GDST (Gunawan Dianjaya Steel 
Tbk) 

2012 Rp80.000.000 18,2 1 0 49,87 
72 2013 Rp155.000.000 18,86 2 0 2,56 
73 2014 Rp120.000.000 18,6 1 0 63,97 
74 2015 Rp130.000.000 18,68 1 0 12,70 
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75 2016 Rp130.000.000 18,68 2 0 68,31 
76 

INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

2012 Rp3.200.000.000 21,89 1 1 48,02 
77 2013 Rp3.200.000.000 21,89 1 1 50,33 
78 2014 Rp2.700.000.000 21,72 1 1 48,00 
79 2015 Rp2.700.000.000 21,72 1 1 23,55 
80 2016 Rp4.000.000.000 22,11 1 1 36,14 
81 

INDR (Indo Rama Synthetic Tbk) 

2012 Rp1.000.000.000 20,72 1 1 46,80 
82 2013 Rp1.000.000.000 20,72 2 1 63,34 
83 2014 Rp1.000.000.000 20,72 3 1 68,27 
84 2015 Rp1.325.000.000 21 1 1 36,20 
85 2016 Rp1.350.000.000 21,02 1 1 81,51 
86 

IPOL (Indopoly Swakarsa Industry 
Tbk) 

2012 Rp500.000.000 20,03 1 0 84,19 
87 2013 Rp525.000.000 20,08 1 0 70,68 
88 2014 Rp575.000.000 20,17 2 0 68,19 
89 2015 Rp575.000.000 20,17 3 0 74,00 
90 2016 Rp500.000.000 20,03 1 0 57,24 
91 

KBLI (KMI Wire and Cable Tbk) 

2012 Rp260.000.000 19,38 1 1 52,36 
92 2013 Rp290.000.000 19,49 2 1 34,92 
93 2014 Rp325.000.000 19,6 3 1 39,71 
94 2015 Rp350.000.000 19,67 1 1 42,48 
95 2016 Rp450.000.000 19,92 2 1 71,08 
96 

KDSI ( Kedaung Setia Industrial 
Tbk ) 

2012 Rp320.000.000 19,58 1 0 47,28 
97 2013 Rp180.000.000 19,01 2 0 83,07 
98 2014 Rp200.000.000 19,11 3 0 43,14 
99 2015 Rp210.000.000 19,16 1 0 40,35 

100 2016 Rp221.000.000 19,21 2 0 66,72 
101 

KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

2012 Rp2.723.000.000 21,73 1 1 50,54 
102 2013 Rp2.988.000.000 21,82 2 1 36,80 
103 2014 Rp3.144.000.000 21,87 1 1 54,49 
104 2015 Rp3.357.000.000 21,93 1 1 40,02 
105 2016 Rp3.665.000.000 22,02 2 1 37,04 
106 

NIKL (Pelat Timah Nusantara Tbk) 

2012 Rp333.615.000 19,63 1 1 49,40 
107 2013 Rp659.320.000 20,31 2 1 43,72 
108 2014 Rp640.660.000 20,28 1 1 -8,60 
109 2015 Rp736.000.000 20,42 2 1 34,60 
110 2016 Rp732.000.000 20,41 1 1 31,30 
111 

PRAS (Prima alloy steel Universal 
Tbk) 

2012 Rp180.000.000 19,01 1 0 76,95 
112 2013 Rp130.000.000 18,68 1 0 67,46 
113 2014 Rp145.000.000 18,79 2 0 101,27 
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114 2015 Rp145.000.000 18,79 3 0 70,59 
115 2016 Rp150.000.000 18,83 1 0 51,23 
116 

PTSN (Sat Nusa Persada Tbk) 

2012 Rp285.000.000 19,47 1 0 69,53 
117 2013 Rp280.000.000 19,45 2 0 25,65 
118 2014 Rp255.000.000 19,36 3 0 -69,06 
119 2015 Rp250.000.000 19,34 1 0 156,92 
120 2016 Rp203.000.000 19,13 1 0 61,39 
121 

SKBM (Sekar Bumi Tbk 

2012 Rp206.800.000 19,15 1 0 77,93 
122 2013 Rp121.000.000 18,61 1 0 214,14 
123 2014 Rp512.000.000 20,05 1 0 90,34 
124 2015 Rp401.000.000 19,81 1 0 56,88 
125 2016 Rp837.000.000 20,55 1 0 49,89 
126 

SMGR ( Semen Indonesia Tbk d.h 
Semen Gresik Tbk ) 

2012 Rp4.600.000.000 22,25 1 1 107,83 
127 2013 Rp3.825.000.000 22,06 1 1 92,27 
128 2014 Rp4.100.000.000 22,13 2 1 78,02 
129 2015 Rp4.358.500.000 22,2 3 1 82,38 
130 2016 Rp4.550.765.000 22,24 1 1 73,88 
131 

SRSN (Indo Acitama Tbk) 

2012 Rp176.000.000 18,99 1 0 14,69 
132 2013 Rp187.000.000 19,05 1 0 44,61 
133 2014 Rp192.500.000 19,08 2 0 37,20 
134 2015 Rp192.500.000 19,08 3 0 -3,58 
135 2016 Rp198.000.000 19,1 1 0 84,19 
136 

TFCO (Tifico Fiber Indonesia Tbk) 

2012 Rp410.975.000 19,83 1 1 57,19 
137 2013 Rp518.032.500 20,07 1 1 50,10 
138 2014 Rp544.250.000 20,11 2 1 72,95 
139 2015 Rp550.000.000 20,13 1 1 59,24 
140 2016 Rp600.000.000 20,21 1 1 76,92 
141 

UNIC (Unggul Indah Cahaya Tbk) 

2012 Rp610.000.000 20,23 1 1 38,17 
142 2013 Rp708.000.000 20,38 2 1 -0,68 
143 2014 Rp715.000.000 20,39 3 1 29,05 
144 2015 Rp751.800.000 20,44 1 1 -30,82 
145 2016 Rp750.000.000 20,44 1 1 3,64 

 

 =  Data Outlier 
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Lampiran 2  Output SPSS  

 

 
Statistik Deskriptif 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
AQ_DAC 115 -76,00 171,00 49,1043 37,80011 
LNFEE 115 18,20 22,25 20,1426 1,07934 
TENURE 115 1,00 3,00 1,5478 ,69134 
SIZEKAP 115 ,00 1,00 ,5826 ,49529 
Valid N 
(listwise) 

115     

 
 

 

Uji Normalitas (Kolmorgorov-Smirnov) 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 115 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. 
Deviation 

32,85431000 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,079 
Positive ,063 
Negative -,079 

Test Statistic ,079 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,078c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
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Uji Heterokedastisitas (Uji Gletser) 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -21,746 55,510  -,392 ,696 

LNFEE 2,259 2,878 ,111 ,785 ,434 

TENURE 4,991 2,917 ,158 1,711 ,090 

SIZEKAP -12,177 6,286 -,275 -1,937 ,055 

a. Dependent Variable: RES2 
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Uji Multikolinearitas (Uji VIF) 

 

 
Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

LNFEE ,415 2,408 
TENURE ,985 1,015 
SIZEKAP ,413 2,419 

a. Dependent Variable: AQ_DAC             Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Uji Autokorelasi (Durbin Watson) 

 

 
Model Durbin-Watson 

1 2,062 

    Sumber: Data diolah SPSS 23, 2017 
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Hasil Uji Regresi Model Penelitian.Uji Regresi Model Penelitian. 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -146,757 86,479  -1,697 0,092 

LNFEE 9,168 4,483 0,262 2,045 0,043 
TENURE -0,348 4,544 -0,006 -0,076 0,939 
SIZEKAP 20,139 9,793 0,264 2,056 0,042 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Koefisiensi Determinasi 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0,495a 0,245 0,224 33,29533 
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PERSONAL DETAIL 

Full Name   : Krisno Nur Laksono 

Sex    : Male 

Place, Date of Birth  : Jakarta, August 29th 1995 

Nationality   : Indonesia 

Religion   : Moslem 

Material Status  : Single 

Height, Weight  : 172 cm, 60 kg 

Phone, Mobile   : (+62) 81286143178 

Email    : Krisno.nur@gmail.com 
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PERSONALITIES 

Good Atitude, Communicative, Discipline, effective worker, Honest, able to work in 

groups and under pressure, ,. 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2013 – Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Accounting) 

2010 – 2013  : SMAN 6, Jakarta 

2007 – 2010  : SMPN 12, Jakarta 

2001 – 2007  : SDN Pulo 07 Pagi 

COURSE AND TRAINING 

2017 Certified Brevet A & B Ikatan Akuntan Indonesia 

2016 Training Credit Analyst 

2016 Basic Treasury Training 

2016 Trade Finance Training 

2016 Effective Selling Skill Training 

2015 Mini Bank Simulation Training 

2014 Rindam Jaya Military Training 

2013 – 2014 English for Business and Banking, George Mason University 

2013 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School 

2012 The ESQ Way 165 Training, Organized by Ary Ginanjar and ESQ Leadership  
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ORGANIZATION EXPERIENCES 

2015 Vice-Leader Himpunan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Banking  

School  

WORKING EXPERIENCE 

2016 Internship at KPw Bank Indonesia Jawa Barat 

2016 Internship at Bank Rakyat Indonesia branch Tanjung Duren 

SKILLS 

1. Banking Operation Skills 

2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

3. Internet Literate 

4. English (Advanced Level) 

5. Zahir Accounting Software 

6. E-SPT, E-Faktur 

 

Pengaruh Audit Fee, Tenure..., Krisno Nur Laksono, Ak.-IBS, 2017




