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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. (Natalia, 2015) Pengaruh 

karakte-ristik 

komite audit, 

stress 

kerja,pergantian 

auditor dan 

biaya eksternal 

audit terhadap 

kualitas audit 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

Program SPSS 1. Variabel gender komite 

audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

2. Variabel usia komite 

audit berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

3. Variabel waktu meng-

audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

4. Variabel pergantian 

auditor berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 

5. Variabel biaya 

eksternal audit 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit 

2. (Paramita dan 

Latrini, 2015) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur Publikasi, 

Masa Perikatan 

Audit, 

Pergantian 

Manajemen 

Pada Kualitas 

Audit 

Program SPSS 1. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada 

Kualitas Audit. 

2. Umur Publikasi tidak 

berpengaruh pada 

Kualitas Audit 

3. Masa Perikatan Audit 

berpengaruh negative 

pada Kualitas Audit 

4. Pergantian Manajemen 

berpengaruh negative 

pada Kualitas Audit 
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3. (Sartika, 2015) Pengaruh Audit 

Tenure, Audit 

Switching, 

Audit Capacity 

Stress, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Independensi 

Komite Audit 

terhadap 

Kualitas Audit 

(Studi Empiris  

Pada 

Perusahaan 

PerbankanYang 

Terdaftar di 

BEI 

Tahun 2009–

2013) 

 

Program SPSS 1. Audit tenure  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit  

2. Audit switching tidak 

berpengaruhsignifikan 

terhadap kualitas audit  

3. Audit capacity stress 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit  

4. Ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

5. independensi komite 

audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit  

4. (Kurniasih dan 

Rohman, 2014) 

Pengaruh Fee 

Audit, Audit 

Tenure dan 

Rotasi Audit 

terhadap 

Kualitas Audit. 

Program SPSS 1. Fee audit berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kualitas audit. 

2. Audit tenure 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap 

kualitas audit. 

3. Rotasi audit 

bepengaruh signifikan 

positif terhadap 

kualitas audit. 
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Natalia (2015) serta Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa Fee 

Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Namun pada penelitian Sartika 

(2015) serta Paramita dan Latrini (2015) ada perbedaan, dimana Sartika (2015) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kualitas Audit sedangkan Paramita dan Latrini (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kulitas Audit. Perbedaan Penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah obyek dan tahun penelitian yang berbeda. 

Pada umumnya penelitian menggunakan perusahaan perbankan serta perusahaan 

yang berada dalam sector kecil. Namun dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam 

penelitian ini tahun yang digunakan lebih baru sehingga belum banyak yang 

melakukan penelitian tersebut. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah professional fee dan ukuran perusahaan.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

Teori Keagenan (Agency Theory ) menyatakan perlunya jasa independen 

auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (Agency Theory ), yaitu 

hubungan antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent). Dengan adanya 

perkembangan perusahan atau entitas bisnis yang semakin besar, maka sering 

terjadi konflik antara principal dalam hal ini adalah para pemegang saham 

(investor) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (direksi). Asumsi bahwa 

manajemen yang terlibat dalam perusahaan akan selalu memaksimumkan nilai 
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perusahaan ternyata tidak selalu terpenuhi. Manajemen memiliki kepentingan 

pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga 

muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (agency problem) akibat 

adanya asymmetric information. Untuk mengurangi adanya masalah agensi ini 

diperlukan adanya independen yang dapat menjadi pihak penengah dalam 

menangani konflik tersebut yang dikenal sebagai independen auditor 

(Tandiontong, 2016). 

2. Teori Kepatuhan (Complience Theory) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan 

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada 

peraturan. Tuntutan akan kepatuhan dalam mematuhi peraturan dalam rangka 

peningkatan kualitas audit sesuai dengan yang tercantum dalam (PMK, 2008) 

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan 

Publik” pasal 3 yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri 

Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003. Peraturan ini 

mewajibkan rotasi auditor partner setiap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP setiap 6 

(enam) tahun. Peraturan ini dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya skandal 

keuangan yang melibatkan auditor. Regulasi tersebut secara hukum 

mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap auditor maupun klien untuk mematuhi 

peraturan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance 

theory). Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu–ilmu sosial khususnya di 
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bidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses 

sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.  

3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu informasi mengenai keuangan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah 

laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca dan laporan arus kas. 

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia tahun 2012 terdapat 4 karakteristik 

kualitatif laporan keuangan yaitu : 

a. Dapat dipahami  

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dipahami oleh 

para pengguna.  

Dalam teori akuntansi dapat dipahami (keterpahamian) adalah 

kemampuan informasi untuk dapat dicerna oleh pemakai. Dua factor 

mempengaruhi keterpahamian informasi yaitu pemakai dan informasi itu 

sediri (Suwardjono, 2014). 

b. Relevan 

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan.  

Dalam teori akuntansi Keberpautan atau Relevan adalah kemampuan 

informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa 

alternative keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah 

menentukan pilihan (Suwardjono, 2014). 
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c. Keandalan 

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai 

penyajian yang tulus dan jujur (faithfull representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Dalam teori akuntansi keterandalan (reliability) adalah kemampuan 

informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar 

atau valid (Suwardjono, 2014). 

d. Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. 

Dalam teori akuntansi keterbandingan (comparability) adalah 

kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik 

(Suwardjono, 2014). 

4. Standar Profesional Akuntan Publik 

Standar Profesional Akuntan Publik per 1 januari 2001 terdiri atas lima 

standar, yaitu : 

a. Pernyataan standar auditing (PSA) yang dilengkapi dengan 

Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). 
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b. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan 

Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT). 

c. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang 

dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi 

dan Review (IPSAR). 

d. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi dengan 

Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK). 

e. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi 

dengan Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM).  

5. Standar Auditing 

Menurut PSA.01 (SA seksi 150) Standar Auditing berbeda dengan prosedur 

auditing. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, 

sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan 

tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan 

prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, 

berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan 

dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam 

laporannya. 

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (2011 : 150.1-150.2 ) terdiri atas sepuluh standar yang 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu : 
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a. Standar Umum 

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor. 

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusanan laporannya, auditor 

wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan 

saksama. 

b. Standar Pekerjaan Lapang 

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui 

inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi 

sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporaran 

keuangan yang di audit. 

c. Standar Pelaporan 

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia. 



16 
 

2. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsitenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan 

penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus 

dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan 

auditor. 

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat 

mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi 

bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat 

secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus 

dinyatakan. Dalam hal ini auditor dikaitkan dengan laporan 

keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang 

jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada 

dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor 

(IAPI,2011:150.1& 150.2). 

6. Pengendalian Mutu 

Bagi KAP, Pengendalian mutu terdiri atas metode-metode yang 

digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung 

jawab profesionalnya kepada klien-klien dan pihak lain (Elder et al., 

2011). 

a. Peer Review 
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Peer Review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap Kantor 

Akuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik telah 

mengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar 

Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia. Quality Control Standards Committee telah 

mengindentifikasikan lima elemen pengendalian mutu yang harus 

dipertimbangkan KAP dalam menetapkan prosedur dan kebijakan 

pengendalian mutunya. 

Tabel 2.1 Lima Elemen Pengendalian Mutu  

 

Elemen Persyaratan Contoh Prosedur 

Independensi, 

Integritas, dan 

objektifitas 

 

Seluruh personel yang bertugas 

harus mempertahankan 

independensi dalam fakta dan 

penampilan,melaksanakan 

semua tanggung jawab 

professional dengan integritas, 

serta mempertahankan 

objektivitas dalam 

melaksanakan tanggung jawab 

professional mereka. 

Setahun sekali setiap 

perusahaan dan pegawai 

harus menjawab  

“ kuisioner independensi” 

yang menanyakan hal-hal 

seperti kepemilikan saham 

dan keanggotaan dalam 

dewan direksi. 

Manajemen 

Kepegawaian 

Kebijakan dan prosedur harus 

ditetapkan untuk memberi 

KAP kepastian yang wajar 

bahwa : 

 Semua personel baru 

Setiap professional harus di 

evaluasi atas setiap 

penugasan dengan memakai 

laporan penilaian penugasan 

dari KAP yang bersangkutan. 
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memiliki kualifikasi untuk 

melakukan pekerjaan 

secara kompeten. 

 Pekerjaan diserahkan 

kepada personel yang 

memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang 

memadai. 

 Semua personel ikut serta 

dalam pendidikan profesi 

berkelanjutan serta 

kegiatan pengembangan 

profesi yang 

memungkinkan mereka 

memenuhi tanggung jawab 

yang diberikan 

 Personel yang terpilih 

untuk promosi kenaikan 

jabatan memiliki 

kualifikasi yang 

diperlukan untuk 

memenuhi tanggung jawab 

yang diberikan. 

 

Penerimaan dan 

kelanjutan klien 

serta penugasan 

Kebijakan dan prosedur harus 

ditetapkan untuk memutuskan 

apakah akan menerima atau 

melanjutkan hubungan dengan 

klien. Kebijakan dan prosedur 

ini harus meminimalkan risiko 

Formulir penilaian klien, 

yang berkaitan dengan hal-

hal seperti komentar audit 

terdahulu dan evaluasi atas 

manajemen, harus disiapkan 

untuk setiap klien baru 
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yang berkaitan dengan klien 

yang manajemennya tidak 

memiliki integritas. KAP juga 

harus hanya menerima 

penugasan yang dapat 

diselesaikan dengan 

kompetensi professional. 

sebelum penerimaan. 

Kriteria Penugasan Kebijakan dan prosedur harus 

memastikan bahwa pekerjaan 

yang dilaksanakan oleh 

personel penugasan memenuhi 

standar profesi yang 

berlaku,persyaratan peraturan 

dan standar mutu KAP itu 

sendiri. 

Direktur akuntansi dan audit 

KAP siap memberikan 

konsultasi serta harus 

menyetujui semua penugasan 

sebelum penugasan diakhiri. 

Pemantauan Harus ada kebijakan dan 

prosedur untuk memastikan 

bahwa keempat unsur 

pengendalian mutu lainnya 

diterapkan secara efektif. 

Partner bagian pengendalian 

mutu hanya menguji 

prosedur pengendalian mutu 

setidaknya setahun sekali 

untuk memastikan kepatuhan 

KAP. 

Sumber: Alvin A.Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasly, Auditing and 

Assurance Services, An Integrated Approach,, 2011, Prentice Hall Halaman 48. 

7. Kualitas Audit 

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bersifat 

andal,akurat, dan terpercaya karena, informasi tersebut akan digunakan 

dalam pengambilan keputusan dan akan dipublikasikan agar dapat dilihat 

dan dipelajari oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan tersebut. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan pihak 
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ketiga yang akan menjembatani pihak- pihak yang berkepentingan. Pihak 

ketiga tersebut harus bersifat independen dan biasanya orang yang 

dipakai sebagai pihak ketiga adalah auditor. Apabila hal ini disadari oleh 

auditor, maka yang menjadi fokus utama mereka dalam melaksanakan 

tugasnya adalah kualitas dari laporan audit yang akan mereka sampaikan. 

Adapun indicator dari kualitas audit yaitu  kesesuaian pemerikasaan audit 

dan kualitas laporan hasil audit. Karena semakin berkualitas laporan audit 

yang mereka sampaikan, maka akan semakin baik pengaruh dari laporan 

tersebut kepada pihak yang mereka audit.  

Kualitas Audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor 

dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan 

yang terjadi dalam suatu system akuntansi klien (Tandiontong, 2016). 

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang 

dimaksud terjadi apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak 

ada salah saji yang material atau fraud dalam laporan keuangannya. 

Sedangkan, auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila 

mereka bekerja sesuai dengan standar professional yang ada, dapat 

menilai resiko bisnis auditee dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko 

litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan auditee dan menjaga 

reputasi auditor.  

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi factor 

ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan 

oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit 
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harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi 

topic yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi 

akuntan,pemerintah dan masyarakat serta para investor.  

Benh (1997) dalam Agoes (2003) mengatakan ada 12 atribut 

kualitas jasa audit yaitu : (1) Pengalaman tim audit dan CPA firm 

dengan klien; (2) Pengalaman di bidang industry klien; (3) Tingkat 

responsive auditor(CPA Firm) atas kebutuhan klien; (4) Tingkat 

kepatuhan CPA Firm dengan SPAP-kompetensi teknis; (5) Tingkat 

kepatuhan CPA Firm dengan standar umum (general audit standar)-

independensi; (6) Tingkat kepatuhan CPA Firm dengan standar umum 

(general audit standard-due care); (7) Komitmen CPA Firm terhadap 

kualitas; (8) Keterlibatan (involvement) pimpinan pelaksana 

(excecutive); (9) Pelaksanaan pekerjaan lapangan; (10) Keterlibatan 

dengan komite audit; (11) Kode etik profesi akuntan public dan 

pengetahuan auditing; (12) Staf CPA firm yang tetap mempertahankan 

sikap skeptic. 

Faktor-Faktor  Internal yang Menentukan Kualitas Audit (Anonim) : 

a. Etika Auditor 

b. Prinsip-Prinsip Etika 

c. Kompetensi 

d. Independensi 

8. Professional Fee 
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Proffesional fee dapat menunjukkan besaran fee audit yang dibayarkan 

pihak klien terhadap pihak auditor. Namun professional fee belum menjadi 

ukuran yang jelas mengenai fee audit. Hal yang perlu di sadari bahwa adanya 

biaya professional yang lain selain fee audit. Fee audit adalah besaran biaya 

yang diterima oleh auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti 

kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian dan lain-lain.  

Menurut Agoes (2012b) mendefinisikan Fee audit sebagai berikut : “ 

Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa 

yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa 

tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan 

professional lainnya”. 

Adapun indicator yang dapat diukur dari fee audit menurut Agoes (2012b) 

antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya 

kantor akuntan public yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya, 

dan Ukuran KAP. 

Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa : 

“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, 

praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang 

sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi 

yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran 

terhadap kode etik profesi, namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan 

pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa 

professional yang diusulkan,. Sebagai contoh ancaman kepentingan pribadi 
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terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional 

dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa professional yang diusulkan 

sedemikian redahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat 

dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan 

standar profesi yang berlaku” (IAI, 2011). 

Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

menerbitkan Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang 

Kebijakan Penentuan Audit Fee. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan 

bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota 

Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan 

publik dalam menetapkan besaran imbal jasa yang wajar sesuai atas jasa 

profesional yang telah diberikan Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam 

menetapkan suatu imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi 

akuntan public dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa 

sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. 

Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari 

yang dikenakan auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan 

mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar 

teknis dan standar profesional yang berlaku. 

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penentuan fee audit : 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh besar kecilnya total asset 

yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut :  
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a. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan

memperoleh dana dari pasar modal.

b. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam

kontrak keuangan.

c. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh laba yang lebih

banyak.

2. Risiko Perusahaan

Perusahaan yang dalam kesulitan keuangan cenderung memberi 

toleransi jadwal pelaksanaan audit lebih lama (Carslaw dan Kaplan, 

1991). Kesulitan keuangan perusahaan mendorong terjadinya salah saji 

dalam laporan keuangan karena manajemen berupaya menutupi 

rendahnya kemampuan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan 

(financial condition) yang lemah berpotensi memperbesar risiko audit, 

untuk itu auditor melakukan prosedur audit tambahan (Arens dan 

Loebbecke, 1988:244).  

3. Kompleksitas

Kompleksitas terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di 

perusahaan. Kompleksitas operasi klien merupakan variabel penting 

dalam menentukan besarnya fee audit. Kompleksitas operasi perusahaan 

dapat menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi karena pekerjaan audit 

yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang diperlukan akan 
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semakin banyak dan secara otomatis biaya yang lebih tinggi per jam akan 

dibebankan kepada klien (Cameran, 2005; Firth, 1985).   

4. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah terkait dengan efisiensi penggunaan aset dan 

sumber daya lain oleh perusahaan dalam operasinya. perusahaan dengan 

keuntungan tinggi cenderung untuk membayar biaya audit tinggi karena 

keuntungan yang tinggi mungkin memerlukan pengujian audit ketat. 

Selain itu, perusahaan dengan keuntungan tinggi memerlukan pengujian 

validitas untuk pengakuan pendapatan dan biaya sehingga membutuhkan 

waktu lebih dalam pelaksanaan audit. Waktu yang lebih lama dalam 

pelaksanaan audit akan berdampak pada tingginya fee audit yang 

ditetapkan oleh auditor.  

b. Kebijakan Penentuan Fee Audit  

Audit atas laporan keuangan harus memenuhi tahap-tahap audit,sebagai 

berikut : 

1. Tahap perencanaan audit antara lain : Pendahuluan perencanaan; 

pemahaman proses akuntansi; pemahaman struktur pengendalian 

internal; penetapan resiko pengendalian; melakukan analisis awal; 

menentukan tingkat materialitas; membuat program audit; risk 

assessment atas akun; dan fraud discussion dengan management. 

2. Tahap pelaksanaan audit antara lain : pengujian pengendalian internal; 

pengujian substantive transaksi; prosedur analitis; dan pengujian detail 

transaksi. 
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3. Tahap pelaporan antara lain  kejadian : review kewajiban kontijensi; 

review atas kejadian setelah tanggal neraca; pengujian bukti final; 

evaluasi dan kesimpulan; komunikasi dengan klien; penerbitan laporan 

audit; dan capital commitment. 

Dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus 

memperhatikan tahapan-tahapan di atas dan mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut. 

 

1. Kebutuhan klien; 

2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties); 

3. Independensi; 

4. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang 

melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas 

pekerjaan; 

5. Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh 

Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan 

6. Basis penetapan fee yang disepakati 

c. Penetapan Tarif Imbal Jasa 

1. Penetapan tarif imbal jasa (fee) harus menggambarkan remunerasi 

yang pantas bagi anggota dan staffnya,dengan memperhatikan 

kualifikasi dan pengalaman masing – masing, 

2. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan : 
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a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang 

kompeten dan berkeahlian 

b. Imbalan lain diluar gaji 

c. Beban overhead,termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan 

pengembangan staf,serta riset dan pengembangan 

d. Jumlah Jam tersedia untuk periode tertentu (project charge-out 

time) untuk staff professional dan staf pendukung 

e. Marjin laba yang pantas 

3. Honorarium atas jasa audit bagi anggota dan staf didasarkan pada : 

a. Sukar tidaknya pekerjaaan yang dilakukan 

b. Resiko penugasan 

c. Kompleksitas jasa yang diberikan 

d. Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksakan jasa tersebut 

e. Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan 

professional lainya,dan luas tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

f. Luas tidaknya lingkup audit dapat diketahui pada saat auditor 

melakukan pengecekan internal control yang dilakukan selama 

tahap perencanaan audit 

4. Tarif Imbal jasa per jam 

Menurut IAPI (2008) tarif imbal jasa per jam ditetapkan untuk 

setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, 

manajer) dan partner. Ilustrasi dibawah ini memuat perhitungan tarif untuk 
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kelompok staf. Setiap anggota dapat menetapkan tarif sesuai dengan 

kondisi masing-masing. 

Ilustrasi dibawah ini memuat penerapan tarif untuk pekerjaan audit 

pada perusahan : 

a. Kecil sekali ( memerlukan maksimum 50 man-hours ) 

b. Kecil ( memerlukan maksimum 150 man – hours ) 

c. Menengah sedang ( memerlukan maksimum 500 man-hours ) 

d. Menengah ( Memerlukan maksimum 1500 man-hours ) 

e. Menengah Besar ( memerlukan maksimum 3000 man-hours ) 

f. Besar ( memerlukan lebih dari 3000 man-hours ) 

5. Pencatatan Waktu 

Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet 

yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbal 

jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan 

efektifitas pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali 

staf dan dasar dari pengukuran kinerja. 

6. Penagihan Bertahap 

Praktek yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara 

bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu 

bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati 

telah jatuh waktu. 

Tabel 2.2 Ilustrasi Penetapan Fee Audit (Dalam Ribuan Rupiah) 
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Sumber : Surat Keputusan IAPI,2008 

9. Ukuran Perusahaan 

Salah satu indikator yang terkait dengan kualitas audit adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi yaitu besar 

kecilnya perusahaan dapat dinilai dari total aset, total penjualan, kapitalisasi 

pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Semakin besar nilainya maka 

mencerminkan semakin besar ukuran perusahaan. Pada umumnya ukuran 

perusahaan dinilai dari total asset karena total asset lebih stabil dan 

representative dalam menunjukkan ukuran perusahaan tersebut.  

Ada beberapa macam jenis perusahaan yaitu perusahaan menengah/kecil 

yaitu badan usaha yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah 

kekayaan atau total aset tidak lebih dari 20 milyar, bukan merupakan afiliasi 

oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil, serta bukan 

merupakan reksa dana. Perusahaan menengah/besar adalah perusahaan yang 

kegiatan ekonominya melampaui kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan bukan usaha kecil. Perusahaan menengah/besar meliputi 

Ukuran 

Perusahaan 

Partner Manajer Supervisor Senior Junior Total 

Sangat Kecil 3.750 3.250 2.062,5 1.875 1.200 12.137,5 

Kecil 11.250 9.750 6.187,5 5.625 3.600 36.412,5 

Menengah 

sedang 

37.500 32.500 20.625 18.750 12.000 121.375 

Menengah 112.500 97.500 61.875 56.250 36.000 384.125 

Menengah 

besar 

225.000 195.000 123.750 112.500 72.000 728.250 
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perusahaan nasional (milik Negara atau swasta) dan perusahaan asing yang 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

C. Rerangka Konseptual  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Konseptual 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Pengembangan hipotesis merupakan hasil sementara berdasarkan 

pemikiran dan teori yang belum teruji kebenarannya. Penelitian ini akan 

menguji pengaruh professional fee dan ukuran perusahaan terhadap kualitas 

audit. Maka hipotesis yang dapat dijelaskan berdasarkan landasan teori dan 

peneliti terdahulu sebagai berikut : 

H1: Professional Fee berpengaruh terhadap Kualitas audit 

Professional fee ini dapat diajadikan sebagai ukuran dari fee audit 

meskipun di dalamnya masih belum dapat diketahui secara jelas apakah 

hanya fee audit saja atau pembayaran lain selain jasa audit. Dalam 

penelitiannya (Kurniasih dan Rohman, 2014) menyatakan bahwa semakin 

tinggi professional fee atau fee audit yang dibebankan oleh perusahaan 

klien atas jasa audit maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. 

Perusahaan manufaktur besar lebih memilih untuk membayar biaya audit 

yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor 

Professional Fee 

(X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Kualitas Audit 

(Y) 
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dalam kantor akuntan publik yang dapat menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas dan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan 

yang dapat bersaing diseluruh dunia. 

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas audit 

Bahwa perusahaan yang ukurannya besar memiliki sistem 

pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

kecil (Sartika, 2015). Bagi perusahaan besar jika memiliki system 

pengendalian internal yang baik maka akan lebih pintar dalam memilih 

KAP untuk melaksanakan audit laporan keuangannya.
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