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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan 

profitabilitas terhadap fee audit eksternal pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia tahun 2010-2014. Variabel – variabel yang diduga 

mempengaruhi yaitu dewan komisaris, komite audit, dan profitabilitas Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purpose sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 

regresi logistik dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel Ukuran dewan siginifikan mempengaruhi fee audit eksternal. Dan 

variabel lainnya yaitu dewan komisaris Indpenden, komite audit independen, ukuran 

komite audit dan Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fee audit 

eksternal. 

Kata kunci : fee audit eksternal, dewan komisaris, komite audit, ukuran komite audit, 

Profitabilitas. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai 

pihak. Laporan keuangan akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk 

pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, manajemen, pemerintah, dan 

masyarakat sehingga laporan keuangan harus bisa dijamin kebenarannya. Untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang layak dan dapat dipercaya, kegiatan audit  perlu 

dilakukan untuk memeriksa apakah laporan keuangan tersebut layak digunakan 

sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan. Kegiatan audit ini dilakukan oleh 

pihak auditor yang Independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).  

Menurut Suparto pertumbuhan perusahaan di Indonesia yang tergolong positif 

tidak sebanding dengan pertumbuhan kantor akuntan publik di Indonesia karena 

pertumbuhan kantor akuntan publik tergolong rendah yaitu 4 % per tahun sehingga 

akuntan publik harus menangani 20 perusahaan per tahun oleh karena itu hal ini tentu 

akan mempengaruhi fee audit akuntan publik. Dan peran pemerintah juga dibutuhkan 

untuk meningkatkan kuantitas akuntan publik di Indonesia. Oleh karena itu untuk 

menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang di mulai tahun 2015 akuntan publik 

harus meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme.  

Hal lain yang mempengaruhi akuntan publik yaitu dinamika standar pelaporan 

yang dinamis yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS) serta standar 

profesi untuk akuntan publik yaitu adanya adopsi International Standards on Auditng 



(ISA) hal ini jelas menuntut kompetensi yang tinggi dari akuntan publik. Masalah 

atau fenomena diatas pada akhirnya akan mempengaruhi fee audit yang diterima oleh 

akuntan publik.  

Menurut Mulyadi (2013 : 63) besaran fee audit yang diterima oleh akuntan 

publik di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu yang pertama Besarnya fee anggota 

dapat bervariasi tergantung antara lain yaitu resiko penugasan, kompleksitas jasa 

yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, 

struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya. 

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan menawarkan fee yang 

dapat merusak citra profesi. Dan yang kedua adalah  adalah fee yang ditetapkan untuk 

pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali 

ada ketentuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil 

tertentu tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi besarnya audit fee adalah besar kecinya 

kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik terbagi menjadi dua yaitu KAP Big 

four dan KAP Non Big four. Kantor akuntan publik yang memiliki nama besar (Big 

Four) dipandang sebagai auditor yang menghasilkan kualitas audit yang lebih 

bermutu dibanding KAP Non Big Four. Perbedaan antara kantor akuntan publik Big 

Four dengan kantor akuntan publik Non Big Four adalah KAP Big Four memiliki 

kualitas yang tinggi yang akan membuat sedikit kesalahan dari KAP Non Big Four 

sehingga memiliki fee audit yang lebih tinggi dari KAP Non Big Four. 



Menurut Komite Nasioal Kebijakan Governance (2006) didalam perusahaan 

terdapat struktur corporate governance yaitu yang pertama dewan komisaris adalah 

organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance.  

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Landasan Teori 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan ada 3 jenis biaya 

keagenan yaitu Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan 

menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring 

(monitoring cost) yang dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang 

menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam beberapa situasi tertentu, agen 

memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (bonding cost) untuk 

menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal. 

Audit Fee 

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan No. KEP-310/BL/2008 tentang Independensi akuntan yang memberikan 

jasa di pasar modal dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat 

Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan 

Penentuan Fee Audit. Dalam Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan 

sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang 



menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang 

wajar atas jasa profesional yang diberikannya. 

Coporate Governance 

Menurut Messier et, al., (2008:43) sistem tata kelola perusahaan (corporate 

governance) terdiri atas semua orang, proses, dan aktivitas yang ditempatkan untuk 

membantu memastikan pengelolahan yang tepat atas asset entitas. Corporate 

governance adalah implementasi dan eksekusi dari proses untuk memastikan bahwa 

siapa pun yang mengelolah entitas telah dengan tepat memanfaatkan waktunya, 

bakat, dan sumber daya yang tersedia untuk sebaik – baiknya kepentingan pemilik 

yang tidak hadir. 

Struktur Corporate Governance 

Menurut Hazmi (2013) struktur governance, dapat diartikan sebagai suatu 

kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip governance sehingga 

prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. 

Dewan Komisaris 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dewan komisaris 

adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. 

 

 

 



Komite Audit 

Menurut Surya dan Yustiavandana (2008:145) Komite audit adalah organ 

tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip good corporate governance. 

Menurut forum For Corporate Governance In Indonesia komite audit memiliki tugas 

terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya 

dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. 

Profitabiltas 

Menurut Kasmir (2013: 196) tujuan akhir yang ingin dicapai  suatu 

perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, 

di samping hal – hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang 

telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, 

karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. 

Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu dari 

tahun terbaru yang mendekati penelitian terhadap variabel dependen yaitu fee audit 

eksternal. 

 

 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian  Variabel 

Penelitian  

Hasil Penelitian 

1 Deviana 

Dewi 

Analisis 

Pengaruh 

Variabel 

dependen: Fee 

Independensi dewan 

komisaris, ukuran 

Tabel 1 

Review Penelitian Terdahulu 



Prastuti 

(2013) 

Governance 

dan Internal 

Audit Control 

Terhadap Fee 

Audit (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2009 - 

2011) 

Audit  

Variabel 

Independen: 

Struktur 

governance 

(dewan 

komisaris dan 

komite audit) 

dan internal 

control. 

dewan komisaris, 

ukuran perusahaan, 

Internal control 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap fee 

audit eksternal. 

Independensi komite 

audit, ukuran komite 

audit dan intensitas 

pertemuan komite audit 

tidak signifikan 

terhadap fee audit 

eksternal. 

2 Raymond 

Immanuel 

(2014) 

Analisis faktor 

– faktor yang 

mempengaruhi 

penetapan audit 

fees   

(Studi Empiris 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2011 - 

2013) 

Variabel 

dependen: 

Audit fees 

Variabel 

independen: 

tipe 

kepemilikan 

Perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, 

anak 

perusahaan, 

ukuran KAP, 

dan manajemen 

laba. 

Ukuran perusahaan, 

anak perusahaan dan 

ukuran KAP 

berpengaruh signifikan 

dalam penetapan audit 

fees. Tipe kepemilikan 

perusahaan dan 

manajemen laba tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

audit fees. 

3 Nadia Rizki 

Nugrahani 

(2013) 

Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

Variabel 

dependen: audit 

fee eksternal  

Internal audit, 

independensi dewan 

komisaris, jumlah 



penetapan audit 

fee ekstenal 

pada 

perusahaan 

yang terdaftar 

di BEI 

Variabel 

independen:  

internal audit, 

corporate 

governance, 

karakteristik 

auditor (BIG4), 

ukuran 

perusahaan, dan 

anak 

perusahaan. 

pertemuan dewan 

komisaris, independensi 

komite audit, dan 

jumlah pertemuan 

komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

fee audit. Ukuran dewan 

komisaris, ukuran 

komite audit, 

karakteristik auditor 

(BIG4), ukuran 

perusahaan, dan anak 

perusahaan mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap fee 

audit.  

4 Mohammad 

Al Hazmi 

(2013) 

Pengaruh 

Stuktur 

governance dan 

internal audit 

terhadap fee 

audit eksternal 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang listing di 

BEI 

Variabel 

dependen:Fee 

audit eksternal 

Variabel 

independen: 

karakteristik 

struktur 

governance 

(dewan 

komisaris dan 

komite audit) 

dan internal 

audit  

  

Dewan komisaris 

independen, intensitas 

rapat dewan komisaris, 

independensi komite 

audit, ukuran komite 

audit, dan intensitas 

rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

fee audit. Ukuran dewan 

komisaris dan internal 

audit mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap fee 

audit. 

5 Putri Dyah Pengaruh Variabel Ukuran dewan 



Rizqiasih 

(2010) 

struktur 

governance 

terhadap fee 

audit eksternal 

dependen: 

Fee audit 

eksternal 

Variabel 

independen:  

karakteristik 

struktur 

governance 

(dewan 

komisaris dan 

komite audit) 

komisaris, 

intensitas rapat dewan 

komisaris, ukuran 

komite audit, dan 

intensitas rapat komite 

audit tidak berpengaruh 

terhadap fee audit. 

Independensi dewan 

komisaris dan 

independensi komite 

audit mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap fee 

audit. 

6 El-Gammal 

(2012)  

Determinants of 

audit Fees : 

Evidence from 

lebannon  

Variabel 

Dependen:  

Audit Fee  

Variabel 

Independen:  

- Ukuran klien  

-Kompleksitas 

audit  

- Risiko audit  

- Profitabilitas  

- Ukuran KAP  

- Reputasi 

Auditor  

- Kompetisi 

Auditor  

Ukuran Klien, risiko 

audit, Ukuran KAP, 

Tingkat persaingan 

antara KAP, dan tingkat 

profitabiltas klien secara 

berurutan berpengaruh 

positif terhdap besar 

audit fee. Sementara itu, 

Kompleksitas dan 

Reputasi KAP 

berpengeruh negative 

terhadap besar audit fee 

7  Kharlinda 

(2015)  

Pengaruh 

Pengadopsian 

Variabel 

dependen : 

Ukuran Klien Audit, 

Risiko Litigasi, 



ISA, Ukuran 

Klien Audit, 

Kompleksitas 

audit, risiko 

litigasi, 

profitabilitas 

klien dan jenis 

KAP terhadap 

Professional fee  

Professional fee 

Variabel 

independen :  

Pengadopsian 

ISA, Ukuran 

Klien Audit, 

Kompleksitas 

audit, risiko 

litigasi, 

profitabilitas 

klien dan jenis 

KAP 

Profitabilitas klien dan 

jenis KAP mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Professional Fee. Dan 

Pengadopsian ISA dan 

Komplekitas audit tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Professional Fee. 

 

 

Kerangka Pemikiran  

 Pada kerangka penelitian ini akan digambarkan pengaruh variabel independen 

serta variabel kontrol terhadap variabel dependen yaitu variabel independen dewan 

komisaris, komite audit, profitabilitas, dan variabel kontrolnya yaitu anak perusahaan 

dan kantor akuntan publik terhadap audit fee. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 



Pengembangan Hipotesis 

1. Perngaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Fee Audit Eksternal  

Menurut Rizqiasih (2010) dewan komisaris independen bertanggung jawab 

melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan 

kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para stakeholders. 

Sehingga komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit 

eksternal yang lebih baik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa struktur governance 

yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal yang akan 

berpengaruh terhadap fee audit eksternal untuk menjaga objektivitas dan reliabilitas 

dari laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastuti 

(2013) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap fee audit eksternal 

dikalangan kantor akuntan publik. 

H1 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap fee audit eksternal.  

 

2. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap fee audit eksternal 

Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris. Suatu 

perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar dianggap kurang 

efektif dalam memantau laporan keuangan. Sehingga penilaian audit lebih diperlukan 

dan waktu audit yang dibutuhkan lebih lama yang akan berpengaruh terhadap fee 

audit eksternal. Perusahaan harus tetap menjaga tata kelola perusahaan dengan baik 

secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan dan diharapkan nilai 

perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Hal ini sejalan dengan penelitian 



yang dilakukan oleh Prastuti (2010) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap fee audit eksternal. 

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit eksternal.  

 

3. Pengaruh komite audit Independen  terhadap fee audit eksternal 

Komite audit yang lebih independen menuntut kualitas audit yang tinggi untuk 

melindungi nama baik mereka serta mempertahankan reputasinya sebagai komite 

audit yang independen. Sehingga hal ini berdampak pada kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan yang meningkat, dengan demikian maka risiko kesalahan salah 

saji semakin kecil yang akan berpengaruh terhadap fee audit eksternal. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Risqiasih (2010) dan Wibowo (2012). 

H3 : Komite audit independen berpengaruh terhadap fee audit eksternal. 

 

4. Pengaruh ukuran komite audit terhadap fee audit eksternal  

Jumlah komite audit yang banyak dianggap kurang efektif dalam memantau 

laporan keuangan. Sehingga penilaian audit lebih diperlukan dan waktu audit yang 

dibutuhkan lebih lama yang akan berpengaruh terhadap fee audit eksternal. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan sabeni (2013). 

H4 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap fee audit eksternal. 

 

5. Pengaruh profitabilitas terhadap fee audit eksternal 

Menurut kharlinda (2015) Pada dasarnya perusahaan dengan tingkat 

keuntungan yang tinggi cenderug akan membayar biaya audit yang lebih tinggi pula, 

hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memerlukan 



pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan auditnya. Sehingga akan 

menyebabkan peningkatan terhadap fee audit eksternal. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kikhia (2014). 

H5 : Profitablitas berpengaruh terhadap fee audit eksternal 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah laporan keuanan dan 

laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.  

 

Operasionalisasi Variabel  

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen, 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1) Variabel Dependen 

Adapun variabel terikat (Y) yang diteliti dalam penelitian ini ialah fee audit 

eksternal. Fee audit yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana fee 

professional  dalam penelitian ini diukur dengan variabel dummy. Apabila 

perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan KAP big 4, maka diberi nilai 1 

(satu), sedangkan bila perusahaan tersebut diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan 

non big 4 maka diberi nilai 0 (nol). 

2) Variabel Independen 

1. Dewan Komisaris 



Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang berfungsi melakukan 

pengawasan terhadap tata kelolah perusahaan. Komisaris independensi diukur 

melalui total komisaris independen terhadap total dewan komisaris jumlah 

dan akan dilambangkan dengan BoardInd, ukuran dewan komisaris dilihat 

berdasarkan jumlah anggota yang diukur melalui total dewan komisaris yang 

ada pada perusahaan dan dilambangkan dengan BoardSize Dillian (dalam 

Prastuti 2013). Pengukuran variabel dewan komisaris ini sebelumnya telah 

digunakan oleh Prastuti (2013). 

2. Komite Audit 

Komite audit adalah dewan yang membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan tugasnya dan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap laporan keuangan. Variabel ini dihitung dengan 

ketentuan komite audit independen diukur dengan total komite audit diluar 

komisaris independen terhadap total komite audit di dalam perusahaan. 

Komite audit yang independen akan dilambangkan dengan ACInd.  Ukuran 

komite audit dilihat dari total anggota komite audit yang ada pada perusahaan. 

Variabel ini akan diukur dengan  jumlah total komite audit yang ada pada 

perusahaan Dillian (dalam Prastuti 2013). Untuk selanjutnya ukuran komite 

audit dilambangkan dengan ACSize. Pengukuran variabel komite audit ini 

sebelumnya telah digunakan oleh Prastuti (2013). 

3. Profitabilitas 



Rasio ini merupakan rasio terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu 

perusahaan. ROA merupakan ukuran efektifitas perushaaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Pengukuran variabel profitabilitas ini sebelumnya telah digunakan oleh Rizqiasih 

(2010). Ada pun pengukurannya dengan menggunakan rumus (Kasmir, 2013 : 

202) yaitu : 

 

ROA = Laba bersih sesudah pajak 

Total asset 

 

Tabel 3 

Operasional Variabel dan Pengukuran 

No Variabel Jenis Variabel Rumus 

1 Fee Audit 

 

Dependen Variabel dummy 

2 Independensi 

Dewan Komisaris 

Dillian (dalam 

Prastuti 2013) 

Independen Komisaris 

independen terhadap 

dewan komisaris 

3 Ukuran Dewan 

Komisaris 

Dillian (dalam 

Prastuti 2013) 

Independen Jumlah anggota dewan 

Komisaris 

4 Independensi 

komite audit 

Independen Total komite 

audit diluar komisaris 



(Yatim et. al., 

2006) 

independen terhadap total 

komite audit 

5 Ukuran Komite 

Audit Dillian 

(dalam Prastuti 

2013) 

Independen Jumlah anggota seluruh 

komite audit 

6 Profitabilitas 

(ROA) 

(Kasmir, 2013) 

Independen Laba bersih sesudah pajak 

terhadap total aktiva 

 

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan 

studi pustaka, yaitu dengan mencatat dan penelahaan terhadap aspek-aspek atau 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek dalam penelitian ini. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persuahaan perbankan dipilih sebagai populasi 

penelitian agar hasil penelitian menjeadi lebih terfokus terhadap jenis perusahaan, 

Total Liabilities Total Asset sehinggan hasil penelitian dapat digeneralisasi, namun 

mengurangi tingkat kebiasan. Sampel penelitian ini diharapkan respresentatif 

terhadap hasil penelitian. Untuk itu, penelitian melakukan teknik sampling 

sebelumnya. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purpose sampling 



dimana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Adapun 

kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian adalah :  

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010 – 

2014. 

2. Perusahaan menyertakan laporan tahunan beserta laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Perusahaan yang hanya menggunakan mata uang rupiah dalam 

mempublikasikan laporan keuangan.  

Metode Penelitian  

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi logistik. 

Regresi logistik adalah regresi yang digunkan untuk menguji apakah probabilitas 

terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya, Ghozali 

(2013:268). Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Y = Variabel dummy dengan melihat KAP berafiliasi Big four dan 

non big four 

A = Konstanta 

BoardInd = Total komisaris independen terhadap total dewan komisaris 

Y = a + (BoardInd) X1 + (BoardSize) X2 + (ACInd)X3 +  

(ACSize) X4+ (ROA) X5 + e 



BoardSize = Total dewan komisaris yang ada pada perusahaan 

ACInd = Total komite audit diluar komisaris independen terhadap total 

komite audit di dalam perusahaan 

ACSize = Total anggota komite audit yang ada pada perusahaan. 

ROA = Return of Asset 

E = Standard error of estimation 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Unit Analisis Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu 

seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dengan 

jumlah sampel 90 untuk lima tahun penelitian. 

 

Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari 

sekumpulan data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini 

statistic deskriptifnya sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

     Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Fee 90 0 1 .72 .450 



ROA 

90 

-

.0130587870

757328 

.9065125585

746778 

.0324204945

81839 

.1258786845

57456 

BOARDIND 
90 

.3333333333

333333 

1.000000000

0000000 

.5937345679

01235 

.1050566685

64514 

BOARDSIZE 90 2.0 9.0 5.378 1.7195 

ACIND 
90 

.4000000000

000000 

1.000000000

0000000 

.6603703703

70370 

.0999477946

68203 

ACSIZE 90 2.0 8.0 4.111 1.3107 

Valid N 

(listwise) 
90     

 

Output descriptive statistic pada table 4.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah 

observasi (N) adalah 90. Nilai Profitabilitas yang diwakili oleh Return of Asset 

(ROA) menunjukkan nilai maksimum sebesar 0,906 dan nilai minimum sebesar     -

0,013 dengan nilai mean 0,032 dan standar deviasi 0,125. Pada Dewan Komisaris 

Independen (BOARDIND) menunjukkan nilai maksimum 1 dan nilai minimum 

sebesar 0,333 dengan nilai mean sebesar 0,593 dan standar deviasi sebesar 0,105. 

Pada Ukuran Dewan Komisaris (BOARSIZE) menunjukkan nilai maksimum sebesar 

9 dan nilai minimum sebesar 2 dengan nilai mean 5,378 dan standar deviasi sebesar 

1,719. Pada Komite Audit (ACIND) menunjukkan nilai maksimum sebesar 1 dan 

nilai minimum sebesar 0,400 dengan nilai mean 0,660 dan standar deviasi sebesar 

0,099. Pada Ukuran Komite Audit menunjukkan nilai maksimum sebesar 8 dan nilai 

minimum sebesar 2 dengan nilai mean 4,111 dan standar deviasi yaitu 1,310. 

 

 



Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 ROA -1.780 2.645 .453 1 .501 .169 

BOARDIND 2.476 2.934 .712 1 .399 11.892 

BOARDSIZE 1.121 .277 16.416 1 .000 3.067 

ACIND 2.220 3.015 .542 1 .462 9.207 

ACSIZE -.463 .299 2.391 1 .122 .630 

Constant -5.657 3.587 2.487 1 .115 .003 

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, BOARDIND, BOARDSIZE, ACIND, 

ACSIZE. 

 

Hasil dari pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model sebagai 

berikut ini: 

 

 

Berdasarkan model regresi logistic yang terbentuk, dapat dijelaskan hasilnya, 

yaitu : 

1) Variabel dewan komisaris independen menunjukkan koefisien regresi 

sebesar 2.476 dengan tingkat signifikan 0,399 yang lebih besar dari α (5%). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh pada audit fee eksternal. 

2) Variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan koefisien regresi sebesar 

1,121 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari α (5%). Jadi 

Y = -5.657 + 2.476 X1+ 1.221 X2+ 2.220 X3+ -0,463 X4+ -1,780 X5+ e 



dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh pada audit 

fee eksternal. 

3) Variabel komite audit independen menunjukkan koefisien regresi sebesar 

2.220 dengan tingkat signifikan 0,462 yang lebih besar dari α (5%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh pada 

audit fee eksternal. 

4) Variabel ukuran komite audit menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,463  

dengan tingkat signifikan 0,122 yang lebih besar dari α (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh pada audit fee 

eksternal. 

5) Variabel profitabilitas menunjukkan koefisien regresi sebesar -1,780 dengan 

tingkat signifikan 0,501 yang lebih besar dari α (5%). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada audit fee eksternal. 

 

Hipotesis pertama (H1) Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Fee Audit 

Eksternal. 

Hipotesis Ditolak. Pada table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis 

dengan regresi logistik bahwa variabel dewan komisaris menunjukkan koefisien 

regresi sebesar 2.476 dengan tingkat signifikan 0,399. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap fee audit eksternal. Penelitian ini gagal membuktikan adanya 

pengaruh dewan komisaris terhadap fee audit eksternal. Dengan dewan komisaris 

independen yang semakin banyak maka akan melakukan pengawasan yang lebih 



unggul, sehingga reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang lebih baik akan 

dicapai. Dan hal ini akan mengurangi penaksiran resiko yang dilakukan oleh auditor 

yang mengarah kepada fee audit yang lebih rendah menurutn Beasley (1996) dalam 

Nugrahani & sabeni (2013) 

Hasil penelitian ini tidak mendukung  hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Prastuti (2013), dan Rizqiasih (2010). Meskipun demikian, hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugrahani 

(2013), dan Hazmi (2013) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap fee audit eksternal. 

 

Hipotesis kedua (H2) Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Fee 

Audit Eksternal 

Hipotesis Diterima. Pada table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian 

hipotesis dengan regresi logistik bahwa variabel ukuran dewan komisaris koefisien 

regresi sebesar 1,121 dengan tingkat signifikan 0,000. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit 

eksternal. Pada penelitian ini membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris 

terhadap fee audit eksternal. Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota 

dewan komisaris. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang 

lebih besar dianggap kurang efektif dalam memantau laporan keuangan. Sehingga 

penilaian audit lebih diperlukan dan waktu audit yang dibutuhkan lebih lama yang 

akan berpengaruh terhadap fee audit eksternal. Perusahaan harus tetap menjaga tata 



kelola perusahaan dengan baik secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan 

perusahaan dan diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Risqiasih (2010), Meskipun demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Prastuti (2010), Nugrahani (2013), dan Hazmi 

(2013). 

 

Hipotesis ketiga (H3) Komite Audit Indepeden berpengaruh terhadap Fee Audit 

Eksternal 

Hipotesis Ditolak. Pada table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis 

dengan regresi logistik bahwa variabel komite audit menunjukkan menunjukkan 

koefisien regresi sebesar 2.220 dengan tingkat signifikan 0,462. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh terhadap fee audit 

eksternal. Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh komite audit 

independen terhadap fee audit eksternal. Hal ini Karena hampir keseluruhan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menetapkan hanya satu dewan 

komisaris indpenden yang berada dalam komite audit dan menjabat sebagai ketua 

komite audit. Hal ini disebabkan adanya surat keputusan ketua badan pengawas pasar 

modal dan lembaga keuangan No : KEP-643/BL/2012 tentang pempentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit. ;lp.9oi80Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risqiasih (2010). Meskipun 

demikian, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Prastuti (2010), Nugrahani (2013), dan Hazmi (2013). 



 

Hipotesis keempat (H4) Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Fee Audit 

Eksternal 

Hipotesis Ditolak. Pada table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis 

dengan regresi logistik bahwa variabel ukuran komite audit menunjukkan koefisien 

regresi sebesar -0,463  dengan tingkat signifikan 0,122. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa variabel ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap fee audit eksternal. Penelitian ini gagal membuktikan adanya 

pengaruh ukuran komite audit terhadap fee audit eksternal. Jumlah komite audit yang 

banyak tidak menganggu efektifitas dalam memantau laporan keuangan. Sehingga 

tidak diperlukan penilaian audit yang lebih dan waktu audit yang lama dalam 

mengaudit laporan keuangan sehingga tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Nugrahani (2013), Meskipun demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Prastuti (2010), Risqiasih (2010), dan Hazmi 

(2013). 

 

Hipotesis lima (H5) profitabilitas berpengaruh terhadap Fee Audit Eksternal 

Hipotesis Ditolak. Pada table 4.1 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis 

dengan regresi logistik bahwa variabel profitabilitas menunjukkan koefisien regresi 

sebesar -1,780 dengan tingkat signifikan 0,501. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fee 

audit eksternal. Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh profitabilitas 



terhadap fee audit eksternal. Karena pada dasarnya perusahaan dengan tingkat 

keuntungan yang tinggi tidak akan membayar biaya audit yang lebih tinggi, hal ini 

disebabkan karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi tidak memerlukan 

pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya, oleh karena itu tidak akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan auditnya. Sehingga tidak 

menyebabkan peningkatan terhadap fee audit eksternal. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Kharlinda (2015) dan Kikhia 

(2014). Meskipun demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan El-Gammal (2012) dan Yanti (2015). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh dewan 

komisaris, komite audit dan profitabilitas terhadap fee audit eksternal pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan 

selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2010-2014, sampel yang digunakan 

adalah 18 perusahaan dengan periode 5 tahun yaitu sebanyak 90 data. 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis data yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dewan komisaris Indpenden tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal 

pada perusahaan perbankan di BEI periode 2010-2014. 



2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit eksternal pada 

perusahaan perbankan di BEI periode 2010-2014. 

3. Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal pada 

perusahaan perbankan di BEI periode 2010-2014. 

4. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal pada 

perusahaan perbankan di BEI periode 2010-2014. 

5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal pada perusahaan 

perbankan di BEI periode 2010-2014. 

 

5.1 Saran 

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimananya adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga dapat 

dilihat generalisasi teori secara valid. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi fee audit eksternal untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai fee audit eksternal di Indonesia. 

3. Periode penelitian selanjutnya sebaiknya lebih dari 5 tahun karena periode yang 

lebih panjang diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi berdasarkan 

variabel-variabel yang ada. 
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