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ABSTRACT  

Sri Rahayu, 2017: Analysis Of The Effect Of Audit Risk, Company Risk, And 

Internal Audit On The Audit Fees ( In trading companies, 

services and other investment which are listed in Indonesian 

Stock Exchanges during 2013-2015) 

 

Audit is a system of inspection by the auditor of the financial statements in 

determining the quality of the financial statements. Any audited financial 

statements by an auditor, then the company shall pay the fees for the audit 

services performed. In general, the purpose of this research is 1) to analyze the 

effect of inherent risk on audit fees. 2) to analyze the effect of control risk on audit 

fees. 3) to analyze the effect of detection risk on audit fees. 4) to analyze the effect 

of company size on audit fees. 5) to analyze the effect of internal audit on audit 

fees. The purpose of this study is to examine the influence of audit risk, company 

size and internal audit on the audit fees. This research was conducted by 

secondary data, with the number of population in this study as many as 95 

companies. This research used sample of trading companies, services and other 

investment which are listed in Indonesian Stock Exchanges during 2013-2015. 

The number of trading companies, services and other investment in this study 

were 12 companies with 3 years observation that acquired by using purposive 

sampling method. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression 

model. The result of data analysis or regression result shows that simultaneously 

audit risk, company size, and internal audit have influence to audit fee. While the 

partial results of this study indicate that 1) inherent risk has an influence on audit 

fees, 2) the control risk has an effect on audit fees, 3) the risk detection risk has an 

influence on audit fees, 4) company size has no effect on audit fees, and 5) 

internal audit has no effect on audit fee. This research shows that the existence of 

Audit risk  will demand high audit fee. While the company size and internal audit 

is not influential does not demand the existence of high audit fees. 
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PENDAHULUAN 

Di era globalisasi sekarang ini perekonomian mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Dengan adanya kemajuan seperti itulah setiap perusahaan yang 

sudah ataupun belum mempunyai tata kelola yang baik, dituntut untuk mampu 

menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan. Dimana 

laporan keuangan yang disajikan sangat mendukung perkembangan perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usaha kedepannya.  

Pada kasus yang terjadi di PDAM Kabupaten Tasikmalaya, selama proses 

audit Sering sekali auditor pulang ke kantornya dengan alasan kedinasan ataupun 

keluarga. PDAM setiap auditor keluar kota ataupun keperluan lain walaupun tidak 

ada hubungan langsung dengan keperluan audit, selalu memberikan akomodasi. 

Tidak heran bila biaya audit selalu melebihi anggarannya. Memang auditor tidak 

meminta akomodasi tersebut, namun mereka juga tidak menolak ketika diberi 

akomodasi tsb. Setiap tahun total biaya audit cukup besar bila dibandingkan 

dengan fee KAP sekarang ini. Padahal aset PDAM saat itu hanya sekitar10 milyar 

rupiah, dengan laba sebesar Rp 500 juta. (Kompas,2011 dalam Mikha Anitaria 

2011).  

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa fee audit pada 

perusahaan tersebut cukuplah besar yang tidak sesuai dengan jumlah asset. Akan 

tetapi kasus diatas membuat ukuran perusahaan atau total asset perusahaan 

seakan-akan tidak berpengaruh terhadap fee audit .Hal ini bertentangan dengan 

para peneliti terdahulu yaitu Nugrahani(2013), Kusharyanti (2013),Suharli dan 

Nurlaelah (2008), secara konsisten menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien 

berpengaruh signifikan terhadap fee audit. Dari perbedaan antara penelitian 



 
 

terdahulu dengan kasus diatas maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi fee audit  selain ukuran perusahaan maka 

peneliti tertarik untuk meneliti faktor tersebut dengan tujuan meringankan fee 

audit  yang ditanggung perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka 

peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali pengaruh risiko auditterhadap 

fee audit . Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti Purnamasari dan 

Nasikin (2014), dimana peneliti mengambil seluruh variabel dari Purnamasari dan 

Nasikin (2014) dan memodifikasi indikator risiko audit sesuai dengan konsep 

peneliti dan dengan menggunakan objek penelitian yang lain. Objek dari 

penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh 

Audit Risk, Ukuran Perusahaan & Internal Audit Terhadap Fee Audit  

Eksternal (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa & Investasi 

Lainnya Yang Terdaftar Dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2013-

2015). 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Risiko Bawaan Terhadap Fee audit  

Risiko bawaan merupakan kerentanan asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun 

atau pengungkapan (disclosure) terhadap salah saji yang material, secara 

terpisah/sendiri-sendiri atau secara tergabung/agregat dengan salah saji lainnya, 



 
 

sebelum memperhitungkan pengendalian terkait (ISA 200.13 dalam Tuanakotta, 

2013).Risiko bawaan ini lebih banyak terdapat pada akun atau golongan transaksi 

yang material. Akun material yang berpotensi salah saji dan biaya untuk 

mendeteksinya besar, maka akan menyebabkan meningkatnya biaya audit (fee 

audit ). 

H1: Diduga risiko bawaan berpengaruh  terhadap fee audit  

Pengaruh Risiko Pengendalian Terhadap Fee audit  

Risiko pengendalian adalah risiko dimana salah saji material dapat terjadi dalam 

asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun atau pengungkapan (disclosure), 

secara terpisah/sendiri-sendiri atau secara tergabung/agregat dengan salah saji 

lainnya, yang tidak dapat dicegah, atau dideteksi dan dikoreksi, pada waktunya 

oleh pengendalian intern entitas (ISA 200.13 dalam Tuanakotta, 2013). Jika risiko 

pengendalian rendah atau pengendalian internal berjalan efektif dan mampu 

mengendalikan sebagian besar dari risiko bawaan maka kerja auditor akan 

menjadi mudah dan mampu mengurangi fee audit. 

H2: Diduga risiko pengendalian berpengaruh terhadap fee audit. 

Pengaruh Risiko Deteksi Terhadap Fee audit  

Audit Risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi 

salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi (Mulyadi, 2002). Dalam hal 

mengetahui risiko tersebut dapat dilakukan uji analitis (analitycal procedure) dan 

tes uji atas transaksi (test of detail).Untuk mengurangi risiko deteksi dapat 

dilakukan test subtantif dalam jumlah yang lebih banyak sehingga biaya yang 

harus dikeluarkan menjadi besar dan semakin besar fee audit. Menurut Nugrahani 



 
 

dan Sabeni (2013), KAP Big4 akan membuat kesalahan yang lebih kecil 

dibandingkan KAP Non-Big4 sehingga risiko deteksinya kecil. Dari pernyataan 

diatas maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut. 

H3: Diduga risiko deteksi berpengaruh terhadap fee audit. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee audit  

Ukuran Perusahaan klien yang diukur dengan total aset yang tinggi membuat 

proses audit yang dilakukan oleh auditor akan semakin rumit, maka  penetapan fee 

audit  akan semakin tinggi (Nugrahani dan Sabeni, 2013).  Maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap fee audit 

Pengaruh Internal Audit terhadap Fee audit  

Apabila suatu perusahaan memiliki fungsi internal audit dalam mekanisme 

operasionalnya, maka perusahaan tersebut akan rela mengeluarkan fee audit  yang 

lebih tinggi demi kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya. Namun, 

logikanya apabila perusahaan memiliki internal audit, maka akan menghasilkan 

laporan keuangan yang semakin baik, sehingga penaksiran resiko yang dilakukan 

oleh auditor eksternal akan berkurang dan akan mengakibatkan fee audit  

eksternal yang semakin rendah (Nugrahani dan Sabeni, 2013). Maka dapat ditarik 

kesimpulan hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H5 = Diduga ukura perusahaan berpengaruh terhadap fee audit  eksternal. 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan, dapat digambarkan model 

penelitian sebagai berikut : 



 
 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Dependen 

Fee audit  merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena 

tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan 

klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi 

auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit 

(DeAngelo dalam Nugrahani dan Sabeni, 2013). 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Risiko bawaan, Risiko 

pengendalian, Risiko deteksi, Ukuran perusahaan, dan Internal audit. Variabel 
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AF = a + b1IR + b2CR + b3DR + b4CS +b5IA+ e 

 

Risiko bawaan diukur dengan rasio NPM. Risiko pengendalian diukur dengan 

rasio ROA. Risiko deteksi diukur menggunakan variabel dummy dimana KAP 

BIG 4 bernilai (1), dan KAP Non BIG 4 bernilai (0). Ukuran Perusahaan dilihat 

dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan Internal audit dilihat 

dari jumlah anggota internal audit yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perdagangan, jasa dan 

investasi lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Sedangkan dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purpossive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perdagangan, jasa & investasi lainnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut pada periode 2013-2015. 

2. Perusahaan tersebut tidak menampilkan laporan keuangan yang menampilkan 

data-data yang dibutuhkan dalam variable-variabel penelitian. 

3. Laporan keuangan tidak disajikan dalam satuan mata uang rupiah. 

Metode Analisis  

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis Regresi Berganda 

(Multiple Regression) Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

 

Dimana:  

AF  : Audit Fee 



 
 

a  : konstanta 

b1s/d b3 : koefisien regresi 

CS  : Client Size 

IR  : Inherent Risk 

CR  : Control Risk 

DR  : Detection Risk 

IA  : Internal Audit 

e  : error 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi sampel penelitian Berdasarkan dengan kriteria pengambilan sampel 

dengan metode purposive sampling, didapatkan 46 perusahaan. Adapun kriteria 

pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria sampel penelitian 

No Keterangan  Jumlah 

1 Perusahaan perdagangan, jasa & investasi lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada 

periode 2013-2015 

95 

2 Perusahaan tersebut tidak menampilkan laporan keuangan 

yang menampilkan data-data yang dibutuhkan dalam 

variable-variabel penelitian  

(83) 

3 Laporan keuangan tidak disajikan dalam satuan mata uang 

rupiah 
0 

 Total perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel 12 
Sumber :www.idx.co.id 

ANALISIS DATA  

Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dapat dilihat dari jumlah data, menguji seberapa besar nilai minimum, 



 
 

maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Data 

 

Sumber data: Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Tabel 4.3 

Analisis Deskriptif 

Rasio Deteksi 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Non Big Four 18 50.0 50.0 50.0 

Big Four 18 50.0 50.0 100.0 

Total 36 100.0 100.0  

Sumber data: Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Penjelasan statistik deskriptif diatas adalah variabel fee audit memiliki nilai 

mean sebesar 952,780,285.14 dengan nilai maksimum 3,124,965,000 dan nilai 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Risiko 

Bawaan 

36 .002 .932 .09470 .164652 

Risiko 

Pengendalian 

36 .002 .458 .07958 .119667 

Ukuran 

Perusahaan 

36 478159000 447899000000 51974088270.56 115541411879.989 

Internal Audit 36 3 28 7.19 6.598 

Fee Audit 36 44000000 3124965000 952780285.14 807206187.641 

Valid N 

(listwise) 

36     



 
 

minimum 44000000, serta standar deviasi sebesar 807,206,187.641. Dengan di 

perolehnya nilai mean sebesar 952,780,285.14, maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata perusahaan membayar akuntan public dengan fee audit  yang tinggi.   

Variabel Risiko Bawaan memiliki nilai mean sebesar 0.9470 dengan nilai 

maksimum 0.932 dan nilai minimum 0.002, serta standar deviasi sebesar 

0.164652. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa rata-rata risiko bawaan lebih 

kecil daripada standar deviasinya.  

Variabel Risiko Pengendalian memiliki nilai mean sebesar 0.7958 dengan 

nilai maksimum dan nilai minimum 0.002, serta standar deviasi sebesar 0.119667. 

Dari hasil tersebut menunjukan bahwa rata-rata risiko pengendalian lebih kecil 

daripada standar deviasinya.  

Variabel Risiko Deteksi yang diproksikan dengan Kantor Akuntan Publik 

Big Four atau Non Big Four dan menggunakan metode dummy, memiliki 

frekuensi 18 untuk Non big 4 dan 18 untuk Big 4. 

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai mean sebesar 51,974,088,270.56 

dengan nilai maksimum 447,899,000,000 dan nilai minimum 478,159,000, serta 

standar deviasi sebesar 115,541,411,479.989. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

ukuran perusahaan lebih kecil daripada standar deviasinya.  

Variabel Internal Audit memiliki nilai mean yang diperoleh adalah 7.19 

dengan nilai maksimum 28 dan nilai minimum 3, serta standar deviasi sebesar 

6.598. Hal ini mengindifikasikan variabel internal audit memiliki standar error 

yang kecil. 

UJI ASUMSI KLASIK  



 
 

Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji statistik non-

parametik Kolmogorov-Smirnov (KS). Dalam tabel 4 hasil uji normalitas 

menunjukkan besarnya nilai signifikansi uji Kolmogorov-smirnov adalah 0.111. 

Karena nilai signifikansi berada diatas 0,05 ini berarti data residual berdistribusi 

secara normal. 

Tabel 4.4 

Data tahun 2013-2015 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,b

 

Mean -.0000001 

Std. 

Deviation 

369083688.85468894 

Most Extreme Differences 

Absolute .200 

Positive .200 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.203 

Asymp. Sig. (2-tailed) .111 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber data: Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Uji Multikolonieritas 

Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan melihat pada nilai VIF 

(Variance Inflatron Factor) dan tolerance. Data dikatakan bebas dari 

multikolonieritas jika nilai VIF <10 dan nilai tolerance > 0.1 (Ghozali, 2016). 

Multikolonieritas menunjukan bahwa antara variabel independen mempunyai 

hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Dalam tabel 4.5 menunjukkan 

nilai tolerance untuk semua variabel independen di atas 0,10 dan nilai VIF untuk 



 
 

semua variabel independen juga di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

Tabel 4.5 

Uji multikolonieritas 

 

Uji Heterskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastitas atau tidak terjadi 

Hetorskedastitas. Dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji rank 

spearman. Tabel 4.6 menunjukan hasil bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena nilai signifikansi > 0.05. 

Tabel 4.6 

Uji Spearman’s Rho 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Stand

ardiz

ed 

Coeff

icient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) -132921838.617 149610111.522  -.888 .381   

Risiko 

Bawaan 

3443417402.423 435436889.450 .702 7.908 .000 .883 1.132 

Risiko 

Pengendalian 

1963403535.550 594829250.598 .291 3.301 .002 .896 1.116 

Risiko 

Deteksi 

884038171.864 157663080.887 .555 5.607 .000 .710 1.408 

Ukuran 

Perusahaan 

.001 .001 .113 1.225 .230 .818 1.223 

Internal 

Audit 

16722357.960 10779613.369 .137 1.551 .131 .898 1.114 

a. Dependent Variable: fa 

Correlations 

 Risiko 

Bawaan 

Risiko 

Pengend

alian 

Risiko 

Detek

si 

Ukuran 

Perusa

haan 

Internal 

Audit 

Unstanda

rdized 

Residual 



 
 

 

 

 

 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s 

r

h

o 

Risiko 

Bawaan 

Correlatio

n 

Coefficient 

1.000 .206 -.037 -.239 .462
**

 -.277 

Sig. (2-

tailed) 

. .227 .828 .161 .005 .102 

N 36 36 36 36 36 36 

Risiko 

Pengendalian 

Correlatio

n 

Coefficient 

.206 1.000 .396
*
 -.377

*
 .182 -.151 

Sig. (2-

tailed) 

.227 . .017 .023 .289 .381 

N 36 36 36 36 36 36 

Risiko 

Deteksi 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.037 .396
*
 1.000 .091 .119 -.037 

Sig. (2-

tailed) 

.828 .017 . .598 .488 .828 

N 36 36 36 36 36 36 

Ukuran 

Perusahaan 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.239 -.377
*
 .091 1.000 -.337

*
 .103 

Sig. (2-

tailed) 

.161 .023 .598 . .044 .549 

N 36 36 36 36 36 36 

Internal Audit 

Correlatio

n 

Coefficient 

.462
**

 .182 .119 -.337
*
 1.000 -.224 

Sig. (2-

tailed) 

.005 .289 .488 .044 . .189 

N 36 36 36 36 36 36 

Unstandardize

d Residual 

Correlatio

n 

Coefficient 

-.277 -.151 -.037 .103 -.224 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.102 .381 .828 .549 .189 . 

N 36 36 36 36 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Output SPSS21 (data diolah, 2017) 

Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokerlasi dengan uji 

Durbin- Watson statistics (D.W). Nilai Durbin Watson yang berada diantara nilai 

(du) dan (4- du) menunjukkan model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 2.041. Maka 



 
 

dengan demikian diperoleh bahwa nilai DW tersebut berada diantara dU dan 4 - 

dU. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut berada pada daerah bebas 

autokorelasi. 

Tabel 4.7 

Uji Auto Korelasi 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji Statistik t 

Pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan 

dengan melihat tabel 4.8 sebagai berikut: 

1. Pengaruh risiko bawaan terhadap fee audit 

Risiko Bawaan mempunyai nilai siginifikasi 0.000 < 0.05, sedangkan nilai 

thitung 7.908 > 2.042 (ttabel α = 0.05, df (36-5-1) = 30). Berdasarkan kedua 

nilai tersebut, dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa Risiko Bawaan berpengaruh positif terhadap fee audit. 

2. Pengaruh risiko pengendalian terhadap fee audit 

Risiko pengendalian mempunyai nilai signifikasi 0.000 < 0.05, sedangkan 

nilai thitung 3.301 > 2.042 (ttabel α = 0.05, df (36-5-1) = 30). Berdasarkan 

kedua nilai tersebut, dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa Risiko Pengendalian berpengaruh terhadap fee audit.  

3. Pengaruh risiko deteksi terhadap fee audit 

Risiko Deteksi mempunyai nilai signifikasi 0.006 < 0.05, sedangkan nilai 

thitung 5.607 > 2.042 (ttabel α = 0.05, df (36-5-1) = 30). Berdasarkan kedua 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .855
a
 .732 .687 451554571.045 2.041 

A. Predictors: (Constant), Internal Audit, Rasio Bawaan , Ukuran Perusahaan, Rasio 

Deteksi, Rasio Pengendalian 

B. Dependent Variable: Fee Audit 
Sumber data : Output SPSS 21 (data diolah, 2017) 



 
 

nilai tersebut, dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa Risiko deteksi berpengaruh terhadap fee audit.  

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap fee audit 

Ukuran Perusahaan mempunyai nilai signifikasi .423 > 0.05, sedangkan nilai 

thitung 1.225 < 2.042 (ttabel α = 0.05, df (36-5-1) = 30). Berdasarkan kedua 

nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap fee audit 

Internal Audit mempunyai nilai signikasi .254 > 0.05, sedangkan nilai thitung 

1.551 < 2.042 (ttabel α = 0.05, df (36-5-1) = 30). Berdasarkan kedua nilai 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa Internal Audit tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

Tabel 4.8 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -132921838.617 149610111.522  -.888 .381 

Risiko Bawaan 3443417402.423 435436889.450 .702 7.908 .000 

Risiko 

Pengendalian 

1963403535.550 594829250.598 .291 3.301 .002 

Risiko Deteksi 884038171.864 157663080.887 .555 5.607 .000 

Ukuran 

Perusahaan 

.001 .001 .113 1.225 .230 

Internal Audit 16722357.960 10779613.369 .137 1.551 .131 

a. Dependent Variable: Fee Audit 



 
 

Uji Simultan F 

Tabel 4.9 

Uji Simultan (Uji F) 

 

Sumber data : Output SPSS 21 (data diolah, 2017) 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan bahwa hasil uji statistik F memiliki nilai Fhitung 

22.699 dan Ftabel 2.52 dengan df pembilang = 5, df penyebut 30 dengan taraf 

signifikan 0.05, sehingga nilai fhitung > f tabel dengan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, 

dari kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, dan Ho 

ditolak. Dengan ini menunjukan bahwa variabel independen Risiko Bawaan, 

Risiko Pengendalian, Risiko Deteksi, Ukuran Perusahaan dan Internal Audit 

secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap fee audit.   

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

          Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .889
a
 .791 .756 398655947.247 

a. Predictors: (Constant), ia, rp, rb, uk, rd 

b. Dependent Variable: fa 
Sumber data : Output SPSS 21 (data diolah, 2017) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
18037567099557170000.000 5 3607513419911433700.000 22.699 .000

b
 

Residual 4767796928250463200.000 30 158926564275015392.000   

Total 22805364027807633000.000 35    

a. Dependent Variable: fa 

b. Predictors: (Constant), ia, rp, rb, uk, rd 



 
 

Berdasarkan tabel diatas, besarnya pengaruh variabel bebas ditunjukan 

dengan nilai Adjusted R Square sebesar .791. Hal ini berarti sebesar 79.1% fee 

audit dipengaruhi oleh variabel risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, 

ukuran perusahaan, dan internal audit. Sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 

79.1% = 20.9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, sehingga dapat diambil 

keputusan sebagai berikut: 

1. Risiko Bawaan berpengaruh terhadap fee audit  pada Perusahaan 

Perdagangan, Jasa dan Investasi lainnya periode 2013-2015.  

2. Risiko Pengendalian berpengaruh terhadap fee audit pada Perusahaan 

Perdagangan, Jasa dan Investasi lainnya periode 2013-2015.  

3. Risiko Deteksi berpengaruh terhadap fee audit pada Perusahaan 

Perdagangan, Jasa dan Investasi lainnya periode 2013-2015.  

4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit pada Perusahaan 

Perdagangan, Jasa dan Investasi lainnya periode 2013-2015.  

5. Internal Audit tidak berpengaruh terhadap fee audit pada Perusahaan 

Perdagangan, Jasa dan Investasi lainnya periode 2013-2015.  
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