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SARI 

 

 

Qodriyah. 2016. “Analisis Pengaruh Abnormal Audit Fee, Audit Tenure, 

Spesialisasi Auditor  dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap 

Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Indonesia 

Stock Exchange Tahun 2013-2014)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Kusmuriyanto, M.Si. 

 

Kata Kunci: Abnormal Audit Fee, Audit Tenure, Spesialisasi Auditor, 

Mekanisme Good Corporate Governance, Kualitas Audit. 

 

Kualitas audit adalah probabilitas auditor untuk menemukan dan 

melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Perwujudan 

kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari auditor maupun 

faktor dari klien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas audit. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar 

di Indonesia Stock Exchange tahun 2013-2014 yang terdiri dari 405 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan menghasilkan 

sampel sebanyak 45 perusahaan. Data yang digunakan berupa data sekunder 

dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif dan analisis regresi dengan α 0,05 dengan bantuan program 

IBM SPSS Statistic versi 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa abnormal audit fee, audit tenure, 

spesialisasi auditor dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komisaris independen berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Variabel komite audit berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Saran bagi auditor untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan 

terkait rotasi audit, bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas komite audit 

yang dimiliki dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

Keputusan Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012, bagi pemerintah untuk 

melakukan evaluasi terhadap peraturan terkait komisaris independen teruatama 

yang berkaitan dengan ketentuan kualifikasi komisaris independen, dan bagi 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran kualitas audit yang lain 

misalnya AQMS (Audit Quality Metric Score) serta memperhatikan peraturan 

rotasi audit terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. 
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ABSTRACT 

 

 

Qodriyah. 2016. Analyze The Effect of Abnormal Audit Fee, Audit Tenure, 

Auditor Specialization and Good Corporate Governance Mechanism on Audit 

Quality (Study on Nonfinancial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 

Year 2013-2014) Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor: Drs. Kusmuriyanto, M.Si. 

 

Keywords: Abnormal Audit Fee, Audit Tenure, Auditor Specialization, Good 

Corporate Governance Mechanism, Audit Quality. 

 

Audit quality is the probability that auditor discover and report a breach in 

the client’s accounting system. The realization of audit quality may be affected by 

various factors, both factors from the auditor and factors from client. The purpose 

of this study is to analyze the influence of abnormal audit fee, audit tenure, auditor 

specialization, ownership concentration, independent commissioner and audit 

committee toward audit quality. 

The population of this study is the nonfinancial companies listed in 

Indonesia Stock Exchange year 2013-2014 which consists of 405 companies. The 

sampling technique is purposive sampling and results for 45 companies. The data 

that are used is secondary data taken trough the documentation technique. The 

data analysis method uses descriptive statistic analysis and regression analysis 

with α 0,05 that assisted by IBM SPSS Statistic version 21. 

The results of this study are abnormal audit fee, audit tenure, auditor 

specialization and ownership concentration have no significantly effect on audit 

quality. Independent commissioner has negative and significant effect on audit 

quality. Audit committee has positive and significant effect on audit quality. The 

suggestions given from this study are for auditor should improve their adherence 

to regulation about audit rotation, for companies should improve the quality of 

their audit committee by implementation all tasks and responsibility agree with 

Bapepam Decision Number Kep-643/BL/2012, for government should evaluate 

the regulation about independent commissioner especially on the part of the 

qualifications of independent commissioner, and for next researchers can use 

other proxies of audit quality for example AQMS (Audit Quality Metric Score) 

also consider the latest audit rotation regulation, that is Government Regulation 

No. 20 Year 2015. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Manfaat laporan keuangan bagi pengambilan 

keputusan akan dapat tercapai jika laporan keuangan memenuhi karakteristik 

kualitatif yang meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

diperbandingkan. Laporan keuangan yang tidak memenuhi karakteristik kualitatif 

tersebut akan tidak bermanfaat, bahkan dapat menyesatkan pengambilan 

keputusan. Namun pada kenyataannya, laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajer perusahaan tidak selalu memenuhi karakteristik kualitatif tersebut.  

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajer perusahaan dalam penyusunan 

laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki kemungkinan tidak sesuai 
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dengan kondisi yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan antara manajer sebagai 

agen dan pemegang saham sebagai pemilik dapat mendorong manajer untuk 

melakukan tindakan manipulasi terhadap informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Perbedaan kepentingan tersebut adalah pemegang saham memiliki 

kepentingan untuk memperoleh pengembalian yang maksimal atas investasi yang 

dimilikinya, sementara manajer memiliki kepentingan untuk memperoleh insentif 

atas kinerjanya. Oleh karena itu, manajer memiliki kecenderungan berupaya untuk 

menyajikan laporan keuangan yang baik meskipun tidak sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, dengan tujuan agar insentif yang diperolehnya tinggi. Hal ini 

dikarenakan dengan laporan yang baik pemegang saham akan menilai bahwa 

manajer memiliki kinerja yang baik. Di sisi lain, pemegang saham memiliki 

informasi yang terbatas mengenai perusahaan serta tidak dapat melakukan 

pengawasan secara penuh terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajer. Untuk 

menjamin bahwa informasi yang disajikan oleh manajer sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya, maka dibutuhkan audit oleh pihak ketiga yang independen. 

Audit secara umum adalah sebuah proses yang sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan yang dibuat oleh manajemen serta menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 

2002:9). Audit atas laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk menyatakan 

pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai 
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dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan auditor akan menjadi 

informasi yang lebih dipercaya oleh pemegang saham dan pemegang kepentingan 

lainnya sebagai dasar pengambilan keputusan, karena bersifat independen. Oleh 

karena itu, kualitas audit menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

karena akan menentukan tingkat kepercayaan laporan auditor. 

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di 

mana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran 

dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit masih menjadi topik yang 

menarik untuk diteliti karena meskipun telah diteliti selama lebih dari dua dekade, 

belum ada kesepakatan universal mengenai bagaimana mendefinisikan dan 

mengukur kualitas audit. Hal ini dikarenakan pengguna laporan keuangan, 

auditor, regulator dan masyarakat sebagai pemegang kepentingan terhadap 

laporan keuangan memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan kualitas 

audit yang akhirnya berpengaruh terhadap perbedaan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Pengguna laporan keuangan mendefinisikan 

kualitas audit sebagai ketiadaan misstatement yang material. Auditor 

mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan semua tugas sesuai dengan 

metodologi audit KAP. KAP mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu 

pekerjaan yang dapat dipertahankan dalam pengawasan atau pengadilan. 

Regulator mendefinisikan kualitas audit sebagai audit yang mematuhi standar 

profesional. Selanjutnya, masyarakat mendefinisikan kualitas audit sebagai audit 

yang dapat menghindarkan masalah ekonomi bagi perusahaan atau pasar (Knechel 

2012). 
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Kualitas audit semakin mendapat perhatian setelah terjadinya beberapa 

kasus kecurangan yang melibatkan auditor. Beberapa kasus yang banyak 

mendapat perhatian di antaranya terjadi pada Lehman Brothers, Bernie Madoff, 

Satyam dan Tesco. Baru-baru ini, kasus kecurangan laporan keuangan terjadi pada 

Toshiba, salah satu perusahaan elektronik besar di Jepang. Kasus ini diawali pada 

tanggal 20 Juli 2015, Toshiba mengumumkan adanya overstated laba sebesar 

sebesar ¥ 151,8 milyar ($1,2 milyar) selama 7 tahun. Hasil penyelidikan 

menemukan bahwa CEO Toshiba memberikan tekanan kepada manajer 

operasional di berbagai divisi untuk memenuhi target penjualan yang agresif 

setelah resesi global 2008, sehingga menyebabkan terjadinya manipulasi laporan 

keuangan untuk memenuhi target tersebut. Tata kelola yang lebih berfokus pada 

peningkatan profitabilitas daripada pencegahan fraud juga menjadi salah satu 

faktor yang mendorong terjadinya manipulasi. Lebih lanjut, hasil penyelidikan 

mengungkapkan bahwa sebagian besar isu akuntansi yang tidak wajar yang terjadi 

pada Toshiba tidak dapat ditemukan oleh auditor eksternal yang mengaudit, yaitu 

ShinNihon LLC yang merupakan KAP yang berafiliasi dengan Ernst & Young. 

Hal ini dikarenakan teknik manipulasi yang sangat kompleks dan sistematis 

sehingga menyebabkan kesulitan bagi auditor untuk mendeteksi kecurangan yang 

terjadi. Atas skandal tersebut, Toshiba dikenai denda sebesar $60 juta oleh 

Pemerintah Jepang. Ernst & Young dikenai denda sebesar $17,4 juta karena telah 

gagal untuk untuk mendeteksi kecurangan akuntansi yang terjadi di Toshiba dan 

ditangguhkan selama tiga bulan untuk tidak melakukan kontrak audit (Bloomberg 

2015, Reuters 2015, The Wall Street Journal 2015). 
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Beberapa kasus kecurangan juga terjadi di Indonesia, di antaranya adalah 

kasus PT Ancora, PT Bakrie and Brother, serta PT Bakrie Telecom. Kasus PT 

Ancora terjadi pada tahun 2008, di mana perusahaan tersebut diduga melakukan 

manipulasi laporan keuangannya untuk menghindari pembayaran pajak dengan 

merekayasa laporan pembayaran bunga utang, bukti pemotongan pajak dan 

penerimaan sumbangan dari luar negeri (Detik 2011). Kasus PT Bakrie and 

Brother diawali dengan adanya kesalahan pencatatan pada laporan keuangan atas 

dana yang disimpan di PT Bank Capital. Laporan tersebut menunjukkan selisih 

hingga 3.33 triliun dibandingkan dengan catatan yang dimiliki oleh Bank Capital. 

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I 2010, Bakrie and Brothers menyimpan 

dana investasi di Bank Capital senilai 3.75 triliun, Bakrie Sumatera Plantation 

senilai 3.50 triliun, Energi Mega Persada senilai 1.34 triliun, dan anak usaha 

lainnya dengan total senilai 9.05 triliun. Sedangkan pada saat yang sama, jumlah 

simpanan nasabah dalam bentuk deposito hanya tercatat dengan total 2.17 trilun 

(Republika 2010). Kasus PT Bakrie Telecom berkaitan dengan ketidakmampuan 

perusahaan dan anak perusahaannya melunasi utang bunga saat jatuh tempo 

(November 2013 dan Mei 2014). Untuk melunasi utang-utangnya, perusahaan 

melakukan restrukturisasi utang tanpa mendapatkan persetujuan dari para 

pemegang obligasi, hal ini dikarenakan PT Bakrie Telecom mengangggap 

pemegang obligasi tidak memenuhi syarat (Tuanakotta 2015:S-51). 

Beberapa kasus kecurangan yang telah diuraikan di atas menunjukkan 

bahwa auditor sebagai pihak independen yang seharusnya dapat mendeteksi dan 

melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan klien, tidak selalu dapat berbuat 
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demikian. Auditor tidak dapat memenuhi kualitas audit karena ada beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit telah dirumuskan oleh berbagai pihak, baik oleh peneliti maupun 

organisasi terkait.  

Financial Reporting Council di United Kingdom dalam The Audit Quality 

Framework merumuskan 5 elemen kunci penentu terwujudnya kualitas audit. 

Kelima elemen tersebut adalah budaya dalam kantor akuntan publik, keahlian dan 

kualitas personal partner dan staf audit, efektivitas proses audit, reliabilitas dan 

kegunaan laporan audit, dan faktor eksternal di luar kontrol auditor seperti 

corporate governance, komite audit, pemegang saham yang mendukung auditor, 

deadline pelaporan dan peraturan terkait audit. Hosseinniakani et al. (2014) 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan menemukan bahwa 

kualitas audit dapat dipengaruhi oleh ukuran KAP, spesialisasi KAP, auditor 

tenure, fee audit, jasa non audit, reputasi auditor dan spesifikasi auditor. 

Selanjutnya Fitriany, dkk (2015) dan Bernardus dan Fitriany (2015) membuktikan 

bahwa kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh abnormal audit fee yang 

diterima auditor. 

Qi et al. (2015) menyatakan bahwa penelitian tentang kualitas audit 

sebelumnya berfokus pada peran KAP dalam menentukan kualitas audit dan 

hanya sedikit yang meneliti peran klien audit dan peran auditor dalam 

menentukan kualitas audit. Lebih lanjut, Qi et al. (2015) menyatakan pentingnya 

memperhatikan peran klien dalam mempengaruhi kualitas audit, karena laporan 

keuangan yang diaudit merupakan hasil bersama antara klien dan auditor. Kondisi 
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keuangan, risiko audit dan kompleksitas audit yang bervariasi pada setiap klien 

dapat mempengaruhi kualitas audit. Peran klien dalam mempengaruhi kualitas 

audit di antaranya melalui penerapan corporate governance. Cadbury Report 

menyatakan bahwa audit tahunan merupakan salah satu fokus utama corporate 

governance. Namun efektivitas dan efisiensi dari audit eksternal bergantung pada 

kenyataan dan perkembangan lingkungan tata kelola perusahaan (Holm dan 

Laursen 2007). Hasil penelitian Abusbaiha (2015) menunjukkan bahwa kualitas 

audit dapat dipengaruhi oleh mekanisme good corporate governance, yaitu 

kepemilikan manajerial. Hasil penelitian Diyanty, dkk (2015) juga menemukan 

bukti bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali, 

efektivitas dewan komisaris dan komite audit perusahaan klien. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus untuk meneliti faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu abnormal audit fee, audit 

tenure, spesialisasi auditor, dan mekanisme good corporate governance yang 

meliputi konsentrasi kepemilikan, komisaris independen dan komite audit. 

Abnormal audit fee merupakan selisih antara fee faktual dengan ekspektasi fee 

audit normal yang seharusnya dibayarkan untuk perikatan audit tersebut. 

Perusahaan yang mengungkapkan fee audit di Indonesia masih rendah, karena 

bersifat sukarela (voluntary disclosure). Fitriany, dkk (2015) menyatakan bahwa 

pengungkapan atas imbal jasa adit pada perusahaan terdaftar dimulai pada tahun 

2011. 

Penelitian Asthana dan Boone (2012) menunjukkan bahwa abnormal audit 

fee, baik fee yang dibayarkan terlalu rendah maupun fee yang dibayarkan terlalu 
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tinggi dari fee normal berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Senada dengan 

hasil penelitian Asthana dan Boone (2012), hasil penelitian Bernardus dan 

Fitriany (2015) menunjukkan bahwa imbal jasa audit abnormal berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Penelitian Fitriany, dkk (2015) menunjukkan 

bahwa abnormal audit fee positif (di atas fee normal) berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit, dan abnormal audit fee negatif (di bawah fee normal) 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Xie et al. (2010) 

justru tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara abnormal audit 

fee dan kualitas audit. 

Selain abnormal audit fee, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit adalah audit tenure. Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan audit 

yang dilakukan oleh auditor terhadap klien tertentu. Adanya ketentuan mengenai 

pembatasan audit tenure menimbulkan perdebatan antara berbagai pihak 

mengenai dampak pembatasan tenure terhadap kualitas audit. Sarbanes-Oxley Act 

2002 mensyaratkan adanya rotasi partner audit sedikitnya sekali dalam lima 

tahun. Di Indonesia, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 

Nomor 432/KMK.06/2002 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 mengatur kewajiban rotasi partner audit setiap 

tiga tahun  dan rotasi KAP setiap enam tahun. Peraturan tersebut kemudian 

diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yang 

mengatur bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan oleh 

Akuntan Publik paling lama adalah lima tahun buku berturut-turut dan tidak diatur 

lagi pembatasan masa perikatan oleh KAP. Pihak yang pro atas regulasi rotasi 
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berpendapat bahwa semakin lama masa perikatan dapat mengurangi tingkat 

independensi auditor, sehingga dapat menurunkan kualitas audit. Di sisi lain, 

pihak yang kontra berpendapat bahwa semakin lama masa perikatan dengan klien 

akan dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor karena 

dengan semakin lama masa perikatan dengan klien, maka pemahaman auditor 

akan bisnis klien dan isu-isu yang terkait dengan pelaporan keuangan klien akan 

semakin baik (Primadita 2012).  

Beberapa penelitian tentang pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit 

masih menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Hasil penelitian Thuneibat et al. 

(2011) dan Kurniasih dan Rohman (2013) menunjukkan bahwa audit tenure yang 

semakin panjang akan berdampak pada penurunan kualitas audit. Sebaliknya, 

penelitian Putri dan Wiratmaja (2015) menunjukkan bahwa audit tenure yang 

semakin panjang akan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Di sisi lain, 

penelitian Maharani (2014) tidak menemukan adanya pengaruh audit tenure 

terhadap kualitas audit.  

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu 

spesialisasi auditor. Auditor spesialis adalah auditor yang berasal dari KAP yang 

melakukan spesialisasi audit pada jenis industri tertentu. Adanya spesialisasi 

tersebut menjadikan auditor spesialis memiliki pemahaman dan pengetahuan yang 

baik mengenai kontrol internal, risiko bisnis, dan risiko audit perusahaan pada 

suatu industri (Setiawan dan Fitriany 2011). Dengan pemahaman dan pengetahuan 

yang baik, maka kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam proses audit 

menjadi rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Solomon et al. (1999) yang 
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mengatakan bahwa auditor spesialis biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan 

daripada auditor non-spesialis.  

Penelitian tentang pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit telah 

dilakukan oleh beberapa pihak. Penelitian-penelitian tersebut masih menemukan 

hasil yang beragam. Setiawan dan Fitriany (2011) menemukan bahwa spesialisasi 

auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sebaliknya, penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Wiratmaja (2015) menemukan bahwa spesialisasi auditor 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan 

oleh Wahyuni dan Fitriany (2012) dan Ali dan Aulia (2015) justru tidak 

menemukan bukti adanya pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. 

Selain ketiga faktor yang telah diuraikan di atas, penelitian ini juga meneliti 

mekanisme good corporate governance sebagai faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit. Good corporate governance (GCG) adalah prinsip yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara 

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya, dan 

stakeholders pada umumnya (Cadbury Report 1992). Mekanisme good corporate 

governance diartikan sebagai aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas 

antara pihak-pihak pengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan 

pengawasan terhadap keputusan tersebut. Penelitian mengenai pengaruh good 

corporate governance terhadap kualitas audit masih jarang dilakukan di 

Indonesia. Beberapa penelitian tentang pengaruh good corporate governance 

terhadap kualitas audit di antaranya dilakukan di Egypt (Soliman dan Elsalam 
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2012), Taiwan (Chang et al. 2015) dan Iran (Kheirollahi et al. 2014). Penelitian 

yang dilakukan di Indonesia di antaranya dilakukan oleh Abusbaiha (2015) dan 

Diyanty, dkk (2015).  

Abusbaiha (2015) menyatakan ada beberapa faktor good corporate 

governance yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu meliputi struktur 

kepemilikan, independensi dewan komisaris dan independensi komite audit. 

Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kualitas audit dengan cara 

menciptakan stimulasi pengawasan terhadap laporan keuangan dan berpengaruh 

pada auditor. Stimulasi tersebut adalah bahwa laporan keuangan merupakan 

sumber informasi yang penting tentang perusahaan dan investor akan menilai 

secara signifkan terhadap kualitas audit dan laporan auditor dalam menganalisis 

informasi akuntansi dan pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, 

kepemilikan perusahaan dapat berpotensi untuk mempengaruhi kualitas audit 

(Hoseinbeglou et al. 2013). Independensi dewan komisaris dapat mempengaruhi 

kualitas audit karena sebagai mekanisme pemantauan pengendalian yang 

independen, komisaris independen dapat menciptakan iklim pengawasan yang 

lebih obyektif terhadap semua aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas audit yang 

dilaksanakan. Komite audit dapat mempengaruhi kualitas audit karena berperan 

sebagai mekanisme pengendalian terutama yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan perusahaan. Komite audit memiliki tugas di antaranya 

merekomendasikan auditor eksternal yang akan digunakan oleh perusahaan dan 

memberikan pendapat yang independen jika terjadi perselisihan antara manajemen 
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dengan auditor selama proses audit, sehingga komite audit dapat mempengaruhi 

kualitas audit. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini meneliti tiga mekanisme good 

corporate governance sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Faktor mekanisme good corporate governance pertama yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan. Kepemilikan yang terkonsentrasi 

merupakan struktur kepemilikan saham perusahaan yang terkonsentrasi hanya 

pada beberapa pemegang saham. Penelitian Claessens et al. (2000) menunjukkan 

bahwa kepemilikan perusahaan di Asia bagian timur termasuk Indonesia 

cenderung ditemukan terkonsentrasi. Pada struktur kepemilikan yang 

terkonsentrasi akan mengalihkan masalah keagenan dari konflik keagenan antara 

manajer dengan pemegang saham menjadi konflik kepentingan antara pemegang 

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Darmadi 2016). Pemegang 

saham mayoritas dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang 

pertama, pemegang saham mayoritas yang secara efektif mengendalikan 

perusahaan, juga akan mengendalikan informasi yang dihasilkan perusahaan 

sehingga akan menurunkan kredibilitas informasi akuntansi bagi pasar. 

Sedangkan kemungkinan yang kedua, pemegang saham mayoritas akan berupaya 

untuk meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan karena 

pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan yang tinggi untuk menjaga 

nilai investasi yang dimlikinya (Feliana, 2007). Berdasarkan pengaruh tersebut, 
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pemegang saham mayoritas juga memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi 

kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas audit 

dilakukan oleh Darmadi (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan saham 

terkonsentrasi yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham terbesar berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Diyanty, dkk (2015) 

juga menemukan bahwa pemegang saham pengendali memiliki pengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zureigat (2011) 

tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara konsentrasi 

kepemilikan dan kualitas audit. 

Faktor mekanisme good corporate governance kedua yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Indonesia 

menganut struktur dewan dengan konsep two tier, di mana pada sistem ini dewan 

terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan dapat mengatur adanya satu (1) 

orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. 

Selanjutnya, dalam Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 

pada Ketentuan III.1.4 ditetapkan bahwa jumlah komisaris independen pada 

perusahaan tercatat adalah minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Berdasarkan peraturan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

komisaris independen salah satunya yaitu pengaruhnya terhadap kualitas audit. 
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Penelitian tentang pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit 

dilakukan oleh Abusbaiha (2015) yang menemukan bahwa komisaris independen 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Proporsi komisaris independen 

yang semakin besar dapat meningkatkan kualitas audit. Soliman dan Elsalam 

(2012) juga menemukan bahwa independensi direksi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menunjukkan bahwa 

komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 

laba yang berarti terdapat pengaruh negatif komisaris independen terhadap 

kualitas audit. Di sisi lain, Anggraini dan Utama (2013) justru tidak menemukan 

hubungan yang signifikan antara komisaris independen dan kualitas akrual. 

Faktor mekanisme good corporate governance ketiga yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam rangka 

menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas utama komite audit adalah untuk 

membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja 

perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, 

memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit 

internal yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Komite audit juga 

berperan untuk memberikan pendapat independen saat terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dengan auditor eksternal selama proses audit. Keberadaan 

komite audit pada perusahaan publik di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan 

Nomor IX.I.5 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: 

Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 
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Audit yang sebelumnya adalah Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-

29/PM/2004. Pembaharuan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

independensi dan menyempurnakan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan 

komite audit.  

Penelitian tentang komite audit masih menemui hasil yang beragam. Hasil 

penelitian Soliman dan Elsalam (2012) dan Diyanty, dkk (2015) menunjukkan 

bahwa komite audit dapat meningkatkan kualitas audit. Di sisi lain, penelitian 

Yushita dan Triatmoko (2013) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap discretionary accrual, hal ini dikarenakan 

peran komite audit dalam penguatan kualitas laba masih minim dan kinerja 

komite audit yang masih kurang efektif.  

Penelitian ini menggabungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit. Penelitian ini meneliti pengaruh abnormal audit fee, audit tenure, 

spesialisasi auditor dan mekanisme good corporate governance meliputi 

konsentrasi kepemilikan, komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas 

audit yang dilakukan pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX tahun 

2013-2014. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan nonkeuangan adalah 

pengungkapan mengenai fee audit banyak dilakukan oleh perusahaan 

nonkeuangan. Pembedaan antara perusahaan keuangan dan nonkeuangan 

dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dalam struktur laporan keuangan. 

Pemilihan periode didasarkan pada adanya peraturan terbaru mengenai komite 

audit yaitu Keputusan Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 yang diberlakukan 

mulai tahun 2013. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 
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melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Abnormal Audit Fee, 

Audit Tenure, Spesialisasi Auditor  dan Mekanisme Good Corporate Governance 

terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di 

Indonesia Stock Exchange Tahun 2013-2014)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah 

di atas adalah: 

1. Apakah abnormal audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas audit? 

6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan, yaitu untuk menganalisis: 

1. Pengaruh abnormal audit fee terhadap kualitas audit 

2. Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit 

3. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit 

4. Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas audit 

5. Pengaruh komisaris independen terhadap kualitas audit 
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6. Pengaruh komite audit terhadap kualitas audit 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor dan 

mekanisme good corporate governance terhadap kualitas audit pada perusahaan 

nonkeuangan yang terdaftar di IDX. Penelitian ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari dalam 

perkuliahan serta dapat memberikan kontribusi bagai para akademisi dalam 

mengembangkan penelitian di waktu yang akan datang di bidang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, yaitu: 

1) Bagi Pembuat Regulasi, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan peraturan terkait dengan audit. 

2) Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait 

dengan jasa audit yang disediakannya. 

3) Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan jasa audit.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan 

kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu 

(principal/pemilik/pemegang saham) dan pihak yang menerima pendelegasian 

tersebut (agent/direksi/manajemen). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan 

hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih 

pemilik/pemegang saham mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan 

kepada agen. Di dalam kontrak kerja tersebut telah diatur mengenai wewenang 

dan tanggung jawab agen maupun pemilik/pemegang saham (Godfrey et al. dalam 

Primadita 2012).  

Pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan seringkali 

menimbulkan permasalahan akibat adanya kesenjangan kepentingan antara 

pemegang saham sebagai pemilik dan manajer sebagai pengelola. Pemegang 

saham sebagai pemilik berkepentingan untuk mendapatkan imbal balik yang 

maksimal atas dana yang diinvestasikan sementara manajer memiliki kepentingan 

terhadap perolehan insentif yang tinggi atas pengelolaan dana tersebut. Adanya 

perbedaan kepentingan tersebut seringkali memotivasi manajer untuk melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, misalnya agen 

melakukan pemborosan dengan membeli gedung kantor, mobil perusahaan dan 
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barang lainnya yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan biaya milik 

pemilik/pemegang saham (Leilina, 2015). Di sisi lain, manajer memiliki informasi 

yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan informasi 

yang dimiliki oleh pemilik/pemegang saham. Perbedaan level informasi tersebut 

menimbulkan terjadinya asimetri informasi.   

Scott (2009) dalam Primadita (2012) mengklasifikasikan asimetri informasi 

ke dalam dua jenis, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection 

yaitu jenis asimetri informasi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi 

bisnis atau transaksi potensial memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa 

pihak yaitu manajer dan orang dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi 

sekarang dan prospek di masa yang akan datang daripada investor luar. Keadaan 

ini memungkinkan manajer dan insiders lain mengeksploitasi informasi yang 

mereka miliki untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak luar. Dengan kata 

lain, masalah adverse selection merupakan masalah tentang komunikasi dari 

perusahaan terhadap investor luar. Moral hazard yaitu jenis asimetri informasi 

yang terjadi akibat adanya tindakan manajer yang tidak sepenuhnya diketahui oleh 

pemegang saham. Manajer atau pihak internal lainnya mungkin saja untuk 

melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian, tanpa sepengetahuan 

pemegang saham. Hal ini dikarenakan pemegang saham maupun kreditur tidak 

mungkin untuk mengamati secara penuh kualitas tindakan manajer bagi mereka. 

Dengan kata lain, masalah moral hazard merupakan masalah asimetri informasi 

yang timbul akibat ketidakmampuan pemilik/pemegang saham untuk 
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mengobservasi kinerja manajer dalam menjalankan kepentingan 

pemilik/pemegang saham. 

Masalah asimetri informasi dapat diatasi dengan menerapkan good 

corporate governance dalam perusahaan, salah satunya dengan melakukan 

pengungkapan penuh atas kondisi keuangan dalam laporan keuangan. Jika 

masalah asimetri informasi tidak sepenuhnya diatasi maka konflik keagenan 

antara manajer dan pemegang saham akan meningkat. Selain itu, masalah asimetri 

informasi yang tidak diselesaikan juga akan berdampak pada penilaian pasar 

modal undervalue atau overvalue terhadap ketersediaan informasi perusahaan.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya masalah keagenan 

akan memunculkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan didefinisikan 

sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan pemilik/pemegang saham untuk mengatasi 

benturan kepentingan antara pemilik/pemegang saham dengan manajer dan untuk 

mengurangi asimetri informasi. Umumnya, biaya keagenan ini merupakan bentuk 

pengurangan kekayaan pemilik, sehingga akan berdampak pada pengurangan 

tingkat kesejahteraan pemilik.  

Jensen dan Meckling (1976) mengklasifikasikan biaya keagenan ke dalam 

tiga kelompok, yaitu monitoring costs, bonding costs dan residual costs. 

Monitorng costs merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik untuk 

meminimalisasi tindakan agen yang dapat merugikan pemilik, misalnya biaya 

audit, pembatasan anggaran, peraturan operasi dan biaya kompensasi. Bonding 

costs merupakan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen atas kemauan sendiri 

sehubungan dengan mekanisme pembatasan tindakan mereka sendiri. Adanya 
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pengawasan akan menyebabkan manajer membuat mekanisme untuk memberikan 

jaminan bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham, atau memberikan jaminan bahwa mereka akan mengganti kerugian 

pemegang saham apabila mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan 

kepentingan pemegang saham. Contoh bonding cost adalah manajer menyediakan 

laporan kuartalan secara sukarela agar pemegang saham mengetahui keadaan 

perusahaan secara lebih relevan. Residual costs merupakan biaya yang timbul dari 

suatu fakta bahwa terkadang tindakan yang dilakukan oleh manajer akan tetap 

berbeda dengan tindakan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

pemilik. 

Teori keagenan menjelaskan bahwa salah satu biaya keagenan yang perlu 

untuk diperhatikan adalah biaya jasa auditor eksternal. Auditor eksternal 

merupakan pihak independen yang diperlukan untuk memberikan jaminan 

(assurance) bahwa informasi yang disajikan oleh manajer memiliki tingkat 

kredibilitas yang wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jaminan akan 

informasi yang disajikan oleh manajer sangat dibutuhkan oleh pemegang saham 

dan pemegang kepentingan lainnya akibat keterbatasan informasi yang mereka 

miliki. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi suatu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan karena semakin berkualitas suatu audit maka akan semakin tinggi 

tingkat kredibilitas informasi yang disajikan oleh manajer, sehingga akan semakin 

baik dalam mengurangi masalah keagenan yang terjadi pada suatu perusahaan. 

Keterkaitan teori keagenan dengan abnormal audit fee adalah auditor 

sebagai pihak ketiga yang independen berperan untuk mengatasi konflik keagenan 
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antara manajer dan pemilik/pemegang saham melalui proses audit. Kualitas audit 

menjadi hal yang sangat penting karena kualitas audit akan menentukan tingkat 

kepercayaan atas laporan audit yang disampaikan oleh auditor. Untuk 

mewujudkan audit yang berkualitas, maka auditor harus kompeten dan 

independen. Independensi auditor dapat dipengaruhi oleh fee yang diterima oleh 

auditor. Auditor dapat menerima fee abnormal, baik fee yang lebih tinggi daripada 

fee normal maupun fee yang lebih rendah daripada fee normal. Perusahaan yang 

menginginkan kualitas audit lebih tinggi dapat mengkompromikannya dengan 

membayar fee yang lebih tinggi, dan fee yang tinggi dapat menyebabkan auditor 

lebih toleran terhadap tindakan oportunistik manajemen. Fee yang lebih rendah 

biasanya ditetapkan oleh auditor pada awal-awal masa perikatan dengan tujuan 

untuk mendapatkan klien, dan fee yang rendah dapat menyebabkan auditor 

menyesuaikan audit effort mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut, abnormal 

audit fee baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari fee normal dapat 

mempengaruhi independensi dan kualitas audit. 

Keterkaitan teori keagenan dengan audit tenure adalah auditor sebagai pihak 

ketiga yang independen berperan untuk mengatasi konflik keagenan antara 

manajer dan pemilik/pemegang saham melalui proses audit. Kualitas audit 

menjadi hal yang sangat penting karena kualitas audit akan menentukan tingkat 

kepercayaan atas laporan audit yang disampaikan oleh auditor. Untuk 

mewujudkan audit yang berkualitas, maka auditor harus kompeten dan 

independen. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor 

adalah lamanya masa perikatan auditor dengan suatu klien. Hal ini dikarenakan 
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masa perikatan yang terjalin terlalu lama dapat membangun kedekatan emosional 

antara auditor dengan klien sehingga independensi auditor terganggu dan 

berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. 

Keterkaitan teori keagenan dengan spesialisasi auditor adalah sebagai pihak 

ketiga yang independen berperan untuk mengatasi konflik keagenan antara 

manajer dan pemilik/pemegang saham melalui proses audit. Kualitas audit 

menjadi hal yang sangat penting karena kualitas audit akan menentukan tingkat 

kepercayaan atas laporan audit yang disampaikan oleh auditor. Untuk 

mewujudkan audit yang berkualitas, maka auditor harus kompeten dan 

independen. Auditor dianggap memiliki kompetensi apabila mampu mendeteksi 

segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh klien, untuk itu auditor harus 

memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik klien. Salah satu upaya 

untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik suatu industri tertentu, 

auditor melakukan spesialisasi. Perusahaan lebih memilih auditor spesialis karena 

dianggap lebih kompeten, sehingga mampu melaksanakan audit yang berkualitas. 

Kualitas audit yang baik akan meningkatkan tingkat kepercayaan atas informasi 

yang disajikan oleh manajer, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. 

Keterkaitan teori keagenan dengan konsentrasi kepemilikan adalah 

konsentrasi kepemilikan akan menggeser masalah keagenan dari konflik keagenan 

antara manajer dan pemilik/pemegang saham menjadi masalah keagenan antara 

pemegang mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam kepemilikan yang 

terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas akan memiliki pengaruh yang lebih 

besar dalam penentuan kebijakan perusahaan karena besarnya hak suara yang 
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dimiliki. Kepemilkan hak yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas dan 

merugikan pemegang saham minoritas. Namun di sisi lain, pemegang saham 

pengendali memiliki kepentingan untuk melindungi nilai investasi yang 

dimilikinya dan menjaga kepercayaan dari pihak minoritas bahwa investasi 

mereka dilindungi dengan baik. Berdasarkan teori keaganen, pemegang saham 

mayoritas akan  berupaya untuk meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi 

yang dihasilkan dengan tujuan untuk mengurangi masalah keagenan dalam 

perusahaan.  

Keterkaitan teori keagenan dengan komisaris independen adalah komisaris 

independen adalah bagian dari dewan komisaris yang merupakan organ 

pengawasan yang dibentuk oleh pemilik/pemegang saham dengan tujuan untuk 

mengawasi aktivitas manajemen. Sesuai dengan teori keagenan, manajer dalam 

mengelola perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga dapat 

melakukan tindakan yang merugikan pemilik/pemegang saham. Untuk 

memastikan bahwa tindakan manajer sesuai dengan kepentingan pemilik, maka 

dibentuklah dewan komisaris yang berfungsi untuk mengawasi tindakan 

manajemen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan dan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan, baik afiliasi 

dengan pemilik/pemegang saham, anggota dewan komisaris lain, manajer, dan 

hubungan afiliasi lain yang dapat mengganggu independensinya. Keberadaan 

komisaris independen ditujukan untuk meningkatkan obyektivitas dalam 

pengawasan terhadap manajemen dan semua aktivitas dalam perusahaan karena 
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komisaris independen tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga lebih 

independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Komisaris independen 

diharapkan dapat menekan masalah keagenan antara manajer dan 

pemilik/pemegang saham. 

Keterkaitan teori keagenan dengan komite audit adalah komite audit 

merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan 

komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama 

berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas 

laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang 

kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Komite audit memiliki tugas utama 

di antaranya memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal dan 

memberikan pendapat yang independen ketika terjadi perselisihan antara manajer 

dan auditor eksternal selama proses audit, sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

audit yang dihasilkan. Semakin berkualitas komite audit, semakin dapat 

meningkatkan kualitas audit dan semakin dapat menurunkan masalah keagenan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah 

teori yang melandasi hubungan kontraktual antara agen/manajer dan 

prinsipal/pemegang saham. Teori tersebut menekankan adanya perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal dalam pelaksanaan hubungan kontrak. 

Adanya perbedaan kepentingan dapat memungkinkan salah satu pihak 

memanfaatkan perannya untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Auditor 
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independen dibutuhkan sebagai penengah untuk menyelesaikan perbedaan 

kepentingan dalam hal penyediaan informasi keuangan perusahaan. 

 

2.2 Kualitas Audit 

2.2.1 Definisi Kualitas Audit 

Kualitas audit bukanlah konsep baru di dalam penelitian auditing. Namun  

hingga saat ini belum ada definisi kualitas audit yang diterima secara universal. 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) (2014) 

menyatakan bahwa istilah kualitas audit merupakan topik yang sering 

diperdebatkan di antara stakeholder, regulator, penyusun standar, KAP, serta 

dalam penelitian dan penyusunan kebijakan. IAASB menyebutkan ada 3 faktor 

yang menyebabkan kompleksitas dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi 

kualitas audit, yaitu: (1) keberadaaan atau ketiadaan misstatement dalam laporan 

keuangan yang diaudit hanya menyediakan sebagian pengertian dalam kualitas 

audit; (2) ragam audit dan apa yang dipertimbangkan untuk menjadi bukti audit 

yang cukup memadai sebagai pendukung opini audit bersifat 

pertimbangan/pendapat pribadi auditor; dan (3) perspektif kualitas audit 

bermacam-macam di antara para stakeholder.  

Bing et al. (2014) dalam laporan penelitian yang berjudul Audit Quality 

Research Report mengklasifikasikan beberapa definisi kualitas audit ke dalam 2 

kategori, yaitu definisi langsung dan tidak langsung. Definisi langsung merupakan 

definisi kualitas audit tanpa bertumpu pada proksi apa pun seperti reputasi auditor 

dan lain-lain. Definisi langsung kualitas audit pertama kali dirumuskan oleh 
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DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan 

seorang auditor untuk: (1) menemukan penyimpangan pada sistem akuntansi klien 

dan (2) melaporkan penyimpangan tersebut. Definisi tersebut selanjutnya 

digunakan oleh para peneliti lain untuk mendefinisikan kualitas audit secara lebih 

jauh. Definisi ini menggambarkan kualitas auditor. 

Definisi langsung kualitas audit selanjutnya berfokus pada akurasi informasi 

yang dilaporkan oleh auditor. Palmrose (1988) dalam Leilina (2015) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai akurasi informasi yang disediakan oleh 

auditor terhadap investor. Titman dan Trueman (1986) dalam Bing et al. (2014) 

menyarankan bahwa kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan reliabilitas 

informasi laporan keuangan dan mendukung investor untuk dapat membuat 

estimasi yang lebih tepat tentang nilai perusahaan. Dengan kata lain, kualitas audit 

merupakan bagian dari pengungkapan informasi akuntansi. 

Definisi langsung kualitas audit juga berfokus pada tingkat kesesuaian 

terhadap standar audit. Government Accountability Office (2003) dalam Bedard et 

al. (2010) mendefinisikan bahwa kualitas audit yang tinggi merupakan audit yang 

sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum untuk menyediakan 

keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan yang diaudit dan pengungkapan 

yang relevan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan 

tidak terdapat kesalahan yang material baik error maupun fraud. Dengan kata 

lain, audit yang berkualitas yaitu audit yang mematuhi standar yang berlaku. 

Definisi tidak langsung kualitas audit yaitu apabila definisi tersebut 

menggunakan proksi dan teori yang dibangun pada hasil dan temuan penelitian. 
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Ada empat definisi tidak langsung kualitas audit. Definisi tidak langsung kualitas 

audit yang pertama adalah definisi kualitas audit yang dikaitkan dengan 

kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan auditor 

dalam menemukan penyimpangan klien, sedangkan independensi berkaitan 

dengan keberanian auditor untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Francis 

(2009) menyatakan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi dapat dilihat dari 

kemungkinan auditor untuk menerbitkan laporan audit going concern dan 

ketepatan laporan dalam memprediksi kebangkrutan klien, dan sejauh mana klien 

membuktikan perilaku manajemen laba.  

Definisi tidak langsung kualitas audit yang kedua adalah definisi kualitas 

audit yang dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan reputasi. DeAngelo (1981) 

menyatakan bahwa auditor yang lebih besar (Big N) cenderung untuk memberikan 

kualitas audit yang lebih tinggi. Logika pemikiran ini dikembangkan atas dasar 

bahwa KAP yang besar akan memiliki tingkat sumber daya yang lebih tinggi, 

serta memiliki pelatihan keahlian personil yang lebih baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Leilina (2015), KAP yang besar memiliki sumber daya yang 

lebih banyak yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengoreksi 

kesalahan dalam laporan keuangan. Selain itu, KAP yang besar memiliki reputasi 

yang harus lebih dijaga jika dibandingkan dengan KAP yang berukuran kecil.  

Definisi tidak langsung kualitas audit yang ketiga adalah definisi kualitas 

audit yang dikaitkan dengan kualitas laba. Kualitas laba mengindikasikan 

keterlibatan auditor dalam membatasi tindakan manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajer. Francis (2011) menyatakan bahwa cabang baru dalam literatur 
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penelitian auditing mendefinisikan kualitas audit sebagai kualitas laba yang 

diaudit. Beberapa penelitian menggunakan kualitas laba sebagai pengganti 

definisi kualitas audit.  

Definisi tidak langsung kualitas audit yang keempat adalah kualitas audit 

yang dikaitkan dengan regulasi dan program pengawasan. Kualitas audit juga 

berkaitan dengan kerangka kerja hukum auditing, seperti sistem pendaftaran KAP 

dan standar akuntansi dan audit. IAASB menunjukkan bahwa tingkat kualitas 

audit yang tinggi akan berkelanjutan jika komite audit, auditor, penyusun standar, 

badan-badan profesional, dan regulator secara kolektif bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama ini. Proses pengawasan ditujukan untuk meningkatkan 

kepatuhan auditor terhadap standar kualitas audit. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki 

definisi yang sangat beragam. Hingga saat ini belum ada definisi tunggal kualitas 

audit yang dapat diterima secara universal. Perbedaan definisi tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dari pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mendefinisikan kualitas audit. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit telah dirumuskan oleh 

berbagai pihak. Financial Reporting Council di United Kingdom dalam The Audit 

Quality Framework merumuskan 5 elemen kunci penentu terwujudnya kualitas 

audit, yaitu budaya dalam kantor akuntan publik, keahlian dan kualitas personal 

partner dan staf audit, efektivitas proses audit, reliabilitas dan kegunaan laporan 

audit, dan faktor eksternal di luar kontrol auditor seperti corporate governance, 
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komite audit, pemegang saham yang mendukung auditor, deadline pelaporan dan 

peraturan terkait audit. Hosseinniakani (2014) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit dan menemukan bahwa kualitas audit dapat 

dipengaruhi oleh ukuran KAP, spesialisasi KAP, audit tenure, fee audit, jasa non 

audit, reputasi auditor dan spesifikasi auditor. Fitriany, dkk (2015) membuktikan 

bahwa kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh abnormal audit fee yang 

diperoleh auditor. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Abusbaiha (2015) 

menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh mekanisme good 

corporate governance pada perusahaan klien dengan indikator kepemilikan 

manajerial dan dewan komisaris independen. Senada dengan Abusbaiha (2015), 

penelitian Diyanty, dkk (2015) juga menemukan bukti bahwa kualitas audit dapat 

dipengaruhi oleh pemegang saham pengendali, peran dewan komisaris dan komite 

audit perusahaan klien. 

Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit seperti yang 

telah dijelaskan di atas, peneliti hendak melakukan pengujian kembali atas faktor 

abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor, dan tiga mekanisme good 

corporate governance yaitu konsentrasi kepemilikan, komisaris independen dan 

komite audit dalam mempengaruhi kualitas audit. Pemilihan terhadap variabel 

tersebut ditujukan untuk memberikan hasil penelitian tambahan mengenai 

pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas audit yang hingga saat ini 

masih ditemukan hasil yang tidak konsisten.  
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2.3 Akrual Diskresioner  

Dasar akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui pendapatan ketika 

dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan 

waktu penerimaan atau pembayaran kas (Kieso, et al. 2007:105). Dasar akrual 

merupakan kebalikan dari dasar kas, di mana pada akuntansi dasar kas pendapatan 

diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas dibayarkan. Dasar 

akrual dapat memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu 

organisasi. Namun dasar akrual juga memiliki kelemahan yaitu dapat 

dimanfaatkan untuk merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan sehingga 

dapat merubah besarnya laba yang dilaporkan.  

Akrual terdiri dari dua jenis yaitu akrual nondiskresioner dan akrual 

diskresioner. Akrual nondiskresioner adalah dasar akrual yang tidak bebas dan 

tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akrual 

diskresioner adalah dasar akrual yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan 

kebijakan manajemen, sehingga memungkinkan manajer untuk melakukan 

manipulasi pada laba yang dilaporkan. Pihak manajemen melakukan akrual 

diskresioner dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang memberikan 

keleluasaan untuk menentukan jumlah akrual, sehingga akrual diskresioner 

memberikan peluang bagi manajemen untuk melaporkan profil laba yang 

diinginkan (Armando dan Farahmita 2011). Misalnya, manajemen memperbesar 

cadangan piutang yang tidak tertagih atau mengubah metode depresiasi agar laba 

yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Nilai akrual diskresioner yang negatif 

menunjukkan adanya manajemen laba dengan cara menurunkan laba sedangkan 
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nilai akrual diskresioner yang positif menunjukkan adanya manajemen laba 

dengan cara menaikkan laba. 

Akrual diskresioner merupakan ukuran yang banyak digunakan untuk 

mengukur kualitas laba dan kualitas audit. Penggunaan akrual diskresioner untuk 

mengukur kualitas audit telah dilakukan oleh banyak pihak, di antaranya Asthana 

dan Boone (2012), Fitriany, dkk (2015), Thuneibat et al. (2011), Ali dan Aulia 

(2015) dan Setiawan dan Fitriany (2011). Penggunaan akrual diskresioner sebagai 

ukuran kualitas audit didasarkan pada konsep yang menyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari proses negosiasi antara manajer 

dan auditor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas informasi laba dalam 

laporan keuangan dapat merefleksikan kualitas audit.  

Akrual diskresioner banyak dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Semakin besar nilai akrual diskresioner mengindikasikan 

tingginya kesempatan untuk melakukan manajemen laba dan sebagai 

konsekuensinya menunjukkan kualitas laba yang rendah. Keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa auditor tidak dapat mendeteksi manajemen laba. Oleh karena 

itu, dalam keadaan cateris paribus, kualitas audit diasumsikan rendah (Bing et al. 

2014). Lawrence (2011) berpendapat bahwa akrual diskresioner dapat secara 

langsung merefleksikan upaya auditor untuk mematuhi standar akuntansi dengan 

mendeteksi manajemen laba.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akrual diskresioner 

adalah akrual yang merupakan pilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen yang 

bersifat subyektif dan banyak dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan 
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manajemen laba. Tingkat akrual diskresioner dapat digunakan untuk mengukur 

kualitas audit karena dapat menunjukkan tingkat kemampuan auditor dalam 

mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan klien. 

 

2.4 Abnormal Audit Fee 

Abnormal audit fee adalah selisih antara audit fee faktual (fee yang 

dibayarkan kepada auditor atas audit  laporan keuangan) dengan ekspektasi audit 

fee normal yang seharusnya dikenakan untuk perikatan audit tersebut. Audit fee 

faktual terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) fee normal yang merefleksikan biaya 

pekerjaan auditor, risiko litigasi dan laba normal dan (2) abnormal audit fee yang 

ditentukan dari persetujuan antara auditor dan klien. Audit fee normal umunya 

ditentukan oleh ukuran perusahaan klien, kompleksitas klien dan risiko spesifik 

klien sedangkan abnormal fee audit ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak dapat 

diamati dalam persetujuan antara auditor dengan klien (Choi et al. 2010). 

Suatu KAP dapat menerima fee audit yang lebih tinggi maupun lebih rendah 

daripada fee normal. Fee audit yang lebih tinggi disebut abnormal audit fee positif 

sedangkan fee audit yang lebih rendah disebut abnormal audit fee negatif. Tinggi 

rendahnya abnormal audit fee dipengaruhi oleh adanya ketergantungan ekonomi 

(aconomic bonding) auditor terhadap klien dan kekuatan daya tawar (bargaining 

power) (Asthana dan Boone 2012). Ketergantungan ekonomi (economic bonding) 

auditor terhadap klien menyebabkan auditor akan mempertimbangkan biaya-

manfaat dalam menentukan kualitas auditnya. Auditor akan mengkompromikan 

kualitas audit hanya jika keuntungan yang diterima melebihi biaya yang harus 
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ditanggung. Oleh karena itu, klien yang menginginkan kompromi kualitas audit 

akan membayarkan audit fee yang tinggi kepada auditor. Konsep kekuatan daya 

tawar (bargaining power) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan upaya 

yang dilakukan oleh auditor bersama dengan klien yang timbul setelah adanya 

proses negosiasi antara keduanya. Pihak yang lebih kuat dalam proses negosiasi 

tersebut akan memiliki harapan manfaat yang lebih besar. Jika klien memiliki 

bargaining power yang tinggi, maka klien memiliki kemampuan untuk 

menegosiasikan kualitas audit yang diinginkan dan menetapkan besaran audit fee 

yang lebih rendah.  

Praktik low balling, dimana  imbal jasa audit dirancang dibawah nilai 

standar pada perjanjian awal audit dapat menyebabkan terjadinya abnormal audit 

fee. DeAngelo (1981) meneliti praktik low balling dan menemukan bahwa 

negosiasi pada awal masa perikatan audit membutuhkan pertimbangan yang wajar 

akan keuntungan pada masa yang akan datang. Kompetisi yang ketat pada masa 

awal audit mendorong auditor untuk menurunkan imbal jasa audit hingga 

mencapai profit yang minimum demi mendapatkan klien. Moore et al. (1989) 

dalam Syaifuddin dan Fitriany (2014) menyatakan bahwa low balling pada masa 

awal penugasan berdampak pada kemauan auditor untuk menutup biaya yang 

muncul saat penetapan fee audit awal membuat auditor berupaya untuk 

mempertahankan perikatannya dengan klien selama mungkin. Fitriany, dkk 

(2015) menyatakan bahwa dampak abnormal audit fee terhadap kualitas audit 

juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan pasar audit, tingkat risiko litigasi dan 

tingkat pengawasan. 



35 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dapat disimpulkan bahwa abnormal audit 

fee adalah selisih antara audit fee faktual dengan ekspektasi audit fee normal yang 

seharusnya dikenakan untuk perikatan audit tersebut. Abnormal audit fee dapat 

lebih rendah maupun lebih tinggi daripada fee normal yang seharusnya dibayarkan 

untuk perikatan audit tertentu. 

 

2.5 Audit Tenure 

Audit tenure adalah lamanya masa perikatan audit antara auditor dengan 

suatu klien. Tenure menjadi perdebatan saat tenure dilakukan secara singkat dan 

tenure yang dilakukan terlalu lama. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pada 

saat auditor mendapatkan klien yang baru, auditor akan membutuhkan waktu yang 

lama untuk memahami bisnis kliennya. Tenure yang singkat akan berdampak 

pada perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti yang terbatas. Selain itu, 

dalam masa awal-awal perikatan, auditor akan lebih banyak mengandalkan 

informasi yang diberikan oleh manajer. Hal ini menimbulkan adanya potensi 

adanya salah saji data yang tidak terdeteksi oleh auditor. Sehingga, tenure yang 

semakin panjang dikaitkan dengan meningkatnya keahlian karena semakin 

panjang tenure maka auditor akan memperoleh pemahaman yang lebih baik 

terhadap proses bisnis klien dan risiko klien. Di sisi lain, tenure yang panjang juga 

dapat meningkatkan kedekatan emosional antara auditor dengan klien. Adanya 

kedekatan emosional ini dapat mengganggu independensi auditor dalam 

melaksanakan auditnya, sehingga kualitas audit yang dihsailkan menjadi rendah.  
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Ketentuan mengenai audit tenure telah diatur dalam Sarbanes-Oxley Act 

2002 yang mensyaratkan adanya rotasi partner audit sedikitnya sekali dalam lima 

tahun. Hal ini berarti batas maksimal audit tenure adalah lima tahun. Di 

Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan masa 

perikatan audit yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang 

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. 

Peraturan ini menyebutkan bahwa pemberian  jasa audit umum laporan keuangan 

bagi klien dilakukan oleh  Kantor Akuntan Publik   (KAP)  paling   lama   untuk 

lima  tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 

untuk tiga tahun buku berturut-turut. Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui 

lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2008. Bagian kedua 

peraturan tersebut menjelaskan tentang pembatasan masa pemberian jasa auditor. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf a peraturan tersebut, 

pemberian jasa audit yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun 

buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk tiga tahun 

buku berturut-turut. Selanjutnya dalam ayat 3 PMK No. 17 tahun 2008 dijelaskan 

bahwa jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada 

klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah satu 

tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut. Peraturan tersebut kemudian 

diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yang 

mengatur bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan oleh 

Akuntan Publik paling lama adalah lima tahun buku berturut-turut dan tidak diatur 

lagi pembatasan masa perikatan audit oleh KAP. 



37 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit tenure adalah 

lamanya masa perikatan audit antara auditor dengan suatu klien. Sesuai dengan 

PMK No. 17 tahun 2008, audit tenure dapat berupa audit tenure partner maupun 

audit tenure KAP. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2015 audit tenure hanya berupa audit tenure partner. 

 

2.6 Spesialisasi  Auditor 

Solomon et al. (1999) menyatakan bahwa auditor dikatakan sebagai auditor 

spesialis industri apabila telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berfokus pada 

suatu industri. Setiawan dan Fitriany (2011) mendefinisikan auditor spesialis 

sebagai auditor yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik 

mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit 

pada industrinya. Owhoso (2002) menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi 

industri tertentu memiliki pengetahuan yang spesifik sehingga dapat dengan cepat 

memahami karakteristik sebuah perusahaan dengan lebih komprehensif. Low 

(2004) menemukan bahwa spesialisasi auditor dapat meningkatkan audit risk 

assessment dan keputusan perencanaan kualitas audit yang baik.  

Bonner dan Lewis (1990) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor 

yang menentukan tingkat spesialisasi auditor. Pertama, pemahaman atas 

pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan audit, meliputi pengetahuan atas 

prinsip akuntansi berterima umum, standar audit, dan aliran transaksi dalam 

sistem akuntansi. Pemahaman dasar ini diperoleh melalui pelatihan formal dan 

pengalaman umum sebagai auditor. Kedua, pemahaman yang lebih detail atas 
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industri/klien spesifik, meliputi pemahaman secara mendetail mengenai 

karakteristik perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu. Pemahaman ini 

diperoleh dari pengalaman mengaudit klien sejenis. Ketiga, pemahaman umus 

atas bisnis, meliputi pemahaman auditor atas sifat dasar, kondisi, tren ataupun 

siklus yang berlaku dalam lingkungan bisnis secara umum. Pemahaman umum 

atas bisnis dapat diperoleh dari berbagai pengalaman personal secara umum. 

Keempat, kemampuan memecahkan masalah, meliputi kemampuan memahami 

hubungan timbal balik, interpretasi data, dan kemampuan analitis. 

Tujuan auditor dalam melakukan spesialisasi berhubungan dengan 

persaingan pasar jasa audit yang semakin meningkat. Persaingan bisnis yang 

semakin ketat meningkatkan kebutuhan terhadap kualitas audit yang tinggi. Dunn 

& Mayhew (2004) menyatakan bahwa tujuan auditor melakukan spesialisasi 

adalah untuk mencapai diferensiasi produk dengan memberikan audit yang 

berkualitas tinggi. KAP mengimplementasikan strategi spesialisasi industri 

dengan mengembangkan pemahaman spesifik mengenai industri tertentu, yang 

dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus maupun pengalaman 

mengaudit pada industri spesifik. Dengan pemahaman yang lebih baik maka akan 

berdampak baik pada kualitas audit yang dilaksanakannya.  

Berdasarkan uraian di atas, spesialisasi auditor merupakan KAP yang 

memiliki spesifikasi audit pada suatu jenis industri tertentu. KAP spesialis dinilai 

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai karakteristik 

perusahaan, internal kontrol, risiko bisnis, dan risiko audit dalam suatu jenis 

industri tertentu. 
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2.7 Good Corporate Governance 

2.7.1 Definisi Good Corporate Governance   

Komite Cadbury melalui Cadbury Report pada tahun 1992 mendefinisikan 

good corporate governance sebagai prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para 

shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Corporate governance 

adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, 

pembagian kewenangan dan   pembagian beban tanggung   jawab   dari   masing-

masing   unsur   yang   membentuk   struktur   perseroan, dan   mekanisme   yang   

harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta 

hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu dengan   unsur-

unsur di luar perseroan (stakeholders) dari perseroan, yaitu negara yang sangat 

berkepentingan akan perolehan informasi perseroan, masyarakat luas yang 

meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan 

perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor. Good corporate 

governance yang didasarkan pada teori keagenan memiliki tujuan untuk 

mengatasi masalah asimetri informasi antara pemilik/pemegang saham dengan 

manajer dan pemegang kepentingan lainnya. Good corporate governance 

diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan keyakinan bahwa para investor 

akan menerima return atas dana yang telah diinvestasikannya. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), terdapat 

lima asas good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
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responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk 

mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan. 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya.  

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 
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Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance merupakan prinsip yang mengarahkan perusahaan untuk mencapai 

keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para stakeholder sehingga kepentingan masing-

masing pihak dapat diwujudkan secara seimbang. 

2.7.2 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 

Tujuan dan manfaat GCG menurut Komite Nasional Corporate Governance 

(KNKG, 2006) adalah: 

1. meningkatkan nilai perseroan dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil 

agar perusahaan memiliki daya saing kuat, sehingga dapat menciptakan 

iklim yang mendukung investasi; 

2. mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan 

efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

dewan komisaris, direksi dan RUPS; dan  
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3. mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota 

dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung 

jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar perseroan. 

Riadiani (2015) menyatakan good corporate governance dapat membawa 

manfaat, di antaranya: 

1. mengurangi agency cost yang merupakan biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat 

pendelegasian wewenang kepada agen, 

2. mengurangi biaya modal sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga 

atas dasar dana dan sumber dana yang dipinjamkan oleh perusahaan, dan 

3. menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 

tersebut terhadap keberadaan dan berbagi strategi dan kebijakan yang 

ditempuh peruahaan. 

2.7.3 Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme good corporate governance diartikan sebagai aturan main, 

prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak pengambil keputusan 

dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. 

Menurut Boediono (2005) mekanisme corporate governance merupakan suatu 

sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional 

perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat digunakan 
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untuk menekan terjadinya masalah agency. Dengan kata lain, mekanisme good 

corporate governance diarahkan untuk menjamin terlaksananya tata kelola dalam 

sebuah perusahaan.  

Mekanisme good corporate governance dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu internal dan eksternal perusahaan (Naja dalam Riadiani 2015).  

1. Internal Perusahaan 

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan 

di dalam perusahaan. 

a. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah pemegang saham, 

direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan atau serikat pekerja, sistem 

remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit. 

b. Unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan adalah keterbukaan 

dan kerahasiaan, transparansi, accountability, fairness, dan aturan dari 

code of conduct. 

2. Eksternal Perusahaan 

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di 

luar perusahaan. 

a. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-

undang dan perangkat hukum, investor, institusi, penyedia informasi, 

akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan 

golongan, pemberi pinjaman, dan penghasilan legalitas. 

b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan adalah aturan dan code 

of conduct, fairness, accountability, dan jaminan hukum. 
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Abusbaiha (2015) menyatakan bahwa beberapa faktor good corporate 

governance yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah struktur kepemilikan, 

independensi dewan komisaris dan independensi komite audit. Diyanty, dkk 

(2015) mengkaji mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kualitas 

audit dengan mekanisme pemegang saham pengendali, peran dewan komisaris 

dan komite audit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga mekanisme 

good corporate governance yang berkaitan dengan kualitas audit yaitu 

konsentrasi kepemilikan, komisaris independen dan komite audit.  

 

2.8 Konsentrasi Kepemilikan 

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang lazim ditemukan di 

negara dengan ekonomi sedang bertumbuh dan negara-negara continental Europe. 

Sebaliknya, struktur kepemilikan menyebar pada umumnya ditemukan di negara 

maju dengan proteksi hak milik yang kuat, seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

Kanada (LaPorta et al., 1999). Penelitian Claessens et al. (2000) menunjukkan 

bahwa kepemilikan perusahaan di Asia bagian timur termasuk Indonesia 

cenderung ditemukan terkonsentrasi. Kepemilikan suatu perusahaan dikatakan 

terkonsentrasi (concentrated ownership) apabila sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham 

tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan 

pemegang saham lainnya (Dallas 2004 dalam Nuryaman 2009). Sebaliknya, 

kepemilikan suatu perusahaan dikatakan menyebar (diffused ownership) apabila 

saham perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham dengan persentase 
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kepemilikan yang relatif sama, sehingga tidak ada pemegang saham yang 

dominan terhadap pemegang saham lainnya. Perbedaan struktur kepemilikan 

tersebut dapat berdampak pada perbedaan masalah keagenan yang terjadi dalam 

perusahaan. 

Pada struktur perusahaan yang menyebar (diffused ownership), masalah 

keagenan terjadi antara investor luar dan agen, dimana agen bertindak sebagai 

profesional murni dan relatif tidak memiliki kepentingan yang signifikan pada 

perusahaan. Sedangkan pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi 

(concentrated ownership), masalah keagenan bergeser dari permasalahan antara 

pemegang saham dan agen menjadi konflik kepentingan antara pemegang saham 

mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas. Hal ini 

dikarenakan pemegang saham mayoritas akan mengontrol manajemen, sehingga 

kebijakan manajemen seringkali didasarkan pada kepentingan pemegang saham 

mayoritas dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas (Diyanty, 

dkk 2015) 

Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan 

manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas pengawasan. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan 

yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup 

signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki 

manajemen (Hubbert dan Langhe dalam Nuryaman 2009). Jika hal ini diwujudkan 

maka tindakan moral hazard manajemen dapat ditekan.  
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Pemegang saham mayoritas dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan 

yang pertama, pemegang saham mayoritas yang secara efektif mengendalikan 

perusahaan, juga akan mengendalikan informasi yang dihasilkan perusahaan 

sehingga akan menurunkan kredibilitas informasi akuntansi bagi pasar. 

Sedangkan kemungkinan yang kedua, pemegang saham mayoritas akan berupaya 

untuk meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan karena 

pemegang saham mayoritas memiliki kepentingan yang tinggi untuk menjaga 

nilai investasi yang dimlikinya (Feliana 2007).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan merupakan kepemilikan perusahaan yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham 

tersebut memiliki jumlah saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan 

pemegang saham lainnya. Konsentrasi kepemilikan mengakibatkan adanya 

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam suatu 

perusahaan. 

 

2.9 Komisaris Independen 

Struktur dewan di Indonesia menggunakan konsep two tier, di mana pada 

sistem ini dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi 

dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau 

strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. 

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, dewan 
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komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau 

lebih. Pengaturan besarnya jumlah anggota dewan komisaris diatur dalam 

Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat 

mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) 

orang komisaris utusan.  

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 

keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang 

saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya  

untuk bertindak independen (Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 

tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum). 

Keberadaan komisaris independen di Indonesia sudah diatur dalam Code of Good 

Corporate Governance (KNKCG). Komisaris independen menurut code tersebut 

bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan 

kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. 

Selanjutnya, dalam Keputusan Direksi PT BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 

pada Ketentuan III.1.4 ditetapkan bahwa jumlah komisaris independen pada 

perusahaan tercatat adalah minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Ketentuan V.3.2 pada Keputusan tersebut menetapkan bahwa masa jabatan 

komisaris independen paling banyak adalah 2 (dua) periode berturut-turut. 
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Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.1.5 pada angka 2 huruf c 

menyatakan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir; 

2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten 

atau perusahaan publik tersebut; 

3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama 

emiten atau perusahaan publik tersebut; dan 

4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik 

tersebut. 

 Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan 

menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (fairness) 

sebagai prinsip yang utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham 

minoritas dan stakeholders lainnya (Andayani 2010). Komisaris independen 

bertanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat 

memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk memantau 

jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut), memastikan perusahaan 
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memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan 

memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan 

baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku 

maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, 

memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik 

serta memastikan prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance dipatuhi 

dan diterapkan dengan baik (FCGI, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen 

meruapakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan yang tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lain, pemegang saham lain, direksi 

atau hubungan lain yang dapat mengganggu independensinya. 

 

2.10 Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Tugas utama komite audit pada 

prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi 

pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem 

pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan 

meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh 

auditor eksternal. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara 

perusahaan dengan auditor eksternal. Di Indonesia, peraturan terbaru tentang 

komite audit adalah Keputusan Bapepam dengan Nomor Kep-643/BL/2012. 



50 
 

 
 

Dalam peraturan tersebut diuraikan tugas dan tanggung jawab komite audit yang 

meliputi: 

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara 

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;  

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan 

publik;  

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;  

d. memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan 

akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

fee;  

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor 

internal;  

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilakukan oleh direksi,  jika  emiten   atau  perusahaan publik tidak 

memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris;  

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan emiten atau perusahaan publik;  
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h. menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan  

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan 

publik. 

Komite audit sekurang-kurangnya terdiri tiga orang yang berasal dari 

komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Komite audit diketuai oleh 

komisaris independen dan wajib memiliki minimal satu anggota yang berlatar 

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan / atau keuangan. Rapat komite 

audit dilaksanakan paling kurang satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam 

setahun.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah 

komite di bawah dewan komisaris yang memiliki tugas untuk membantu dewan 

komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terutama yang berkaitan dengan 

pelaporan keuangan perusahaan.  

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Asthana dan Boone (2012) meneliti pengaruh audit abnormal audit fees 

terhadap kualitas audit pada perusahaan non-Andersen clients. Penelitian tersebut 

menggunakan discretionary accruals dan meet-or-beet earnings. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa abnormal audit fee, baik lebih rendah maupun lebih tinggi 

daripada fee normal berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.  

Fitriany, dkk (2015) meneliti pengaruh positif dan negatif abnormal audit 

fee terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan 
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nonkeuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan periode 

penelitian 2012-2013. Kualitas audit diukur dengan akrual diskresioner dengan 

model Kaznik 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positif abnormal audit 

fee berhubungan negatif dengan kualitas audit dan negatif abnormal audit fee 

berhubungan positif dengan kualitas audit.  

Bernardus dan Fitriany (2015) meneliti pengaruh imbal jasa audit abnormal 

terhadap opinion shopping pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa imbal jasa 

audit abnormal dapat menyebabkan terbentuknya opini audit yang lebih baik oleh 

auditor. Praktik opinion shopping akan melemahkan kualitas audit karena auditor 

memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap klien melalui imbal jasa audit. 

Thuneibat et al. (2011) meneliti pengaruh audit tenure dan ukuran KAP  

terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar pada Amman Stock 

Exchange tahun 2002-2006. Penelitian tersebut menggunakan discretionary 

accruals sebagai ukuran kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit 

tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak 

mempengaruhi hubungan negatif antara audit tenure dengan kualitas audit. 

Putri dan Wiratmaja (2015) meneliti pengaruh masa perikatan audit dan 

spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan basic industry and 

chemical yang terdaftar di BEI 2010-2013. Kualitas audit dalam penelitian ini 

diukur dengan akrual lancar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa perikatan 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Spesialisasi auditor berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Variabel interaksi antara masa perikatan audit 
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dengan kualitas komite audit bersifat menurunkan kualitas audit. Sedangkan 

variabel interaksi antara spesialisasi auditor dengan kualitas komite audit bersifat 

meningkatkan kualitas audit.  

Ali dan Aulia (2015) meneliti pengaruh ukuran KAP, spesialisasi industri 

auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan milik negara di Indonesia tahun 

2010-2012. Variabel kualitas audit dalam penelitian tersebut diukur dengan 

menggunakan akrual diskresioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran KAP dan spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap 

kualitas audit.  

Setiawan dan Fitriany (2011) meneliti tentang pengaruh workload dan 

spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh kualitas  

komite audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-

2008. Penelitian tersebut menggunakan akrual diskresioner sebagai ukuran 

kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa workload berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit dan komite audit mengurangi dampak negatif dari 

workload terhadap kualitas audit. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan komite 

audit tidak berperan memperkuat pengaruh positif dari spesialisasi auditor 

terhadap kualitas audit. 

Soliman dan Elsalam (2012) meneliti pengaruh praktik good corporate 

governance terhadap kualitas audit di 50 perusahaan publik di Egypt 2007-2009. 

Penelitian tersebut menggunakan pengukuran kualitas audit ukuran KAP (Big 4 

dan Non-big 4). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa direksi non-
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eksekutif, dualitas CEO, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit, sementara kepemilikan institusional dan manajerial 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas audit.  

Diyanty, dkk (2015) meneliti efek pemegang saham pengendali, peran 

dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas audit pada perusahaan yang 

terdaftar di IDX pada periode 2008-2012. Penelitian tersebut menggunakan Audit 

Quality Metric Score (AQMS) untuk mengukur kualitas audit. Penelitian tersebut 

menemukan bukti bahwa pemegang saham pengendali, efektivitas dewan 

komisaris dan efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Darmadi (2016) meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan kontrol 

keluarga terhadap pemilihan auditor berkualitas pada perusahaan yang terdaftar 

pada Indonesia Stock Exchange pada tahun 2005-2007. Kualitas audit diukur 

dengan menggunakan ukuran KAP Big 4 dan non-Big 4. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 

pemilihan auditor yang berkualitas. Kontrol keluarga berpengaruh negatif 

terhadap pemilihan auditor berkualitas.  

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada 

paragraf di atas dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Nama 

Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Asthana dan 

Boone 

(2012) 

Kualitas audit 

Abnormal audit fee 

Abnormal audit fee negatif (di bawah 

fee normal) dan positif (di atas fee 

normal) berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. 

2.  Fitriany, 

dkk (2015) 

Kualitas audit 

Positif abnormal 

audit fees 

Negatif abnormal 

audit fees 

Audit fee diatas normal (positif 

abnormal audit fee) berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Audit 

fee  dibawah  normal (negatif abnormal 

audit fee)   tetap dapat  meningkatkan 

kualitas audit. 

3.  Bernardus 

dan Fitriany 

(2015) 

Opinion shopping 

Imbal jasa audit 

abnormal 

Imbal jasa audit abnormal berpengaruh 

negatif terhadap probabilitas opini audit 

yang lebih buruk.  

4.  Thuneibat 

et al. (2011)  

Kualitas audit 

Audit tenure  

Ukuran KAP   

 

Audit tenure berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit dan ukuran KAP 

tidak mempengaruhi hubungan negatif 

antara audit tenure dengan kualitas 

audit. 

5.  Putri dan 

Wiratmaja 

(2015) 

Kualitas audit 

Masa perikatan 

audit 

Spesialisasi audit 

Komite audit 

Masa perikatan berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. Spesialisasi 

auditor berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Variabel interaksi antara 

masa perikatan   audit   dengan kualitas 

komite audit bersifat menurunkan 

kualitas   audit. Sedangkan variabel 

interaksi antara spesialisasi auditor 

dengan kualitas komite audit bersifat 

meningkatkan kualitas audit. 

6.  Ali dan 

Aulia 

(2015) 

Kualitas audit 

Ukuran KAP 

Spesialisasi auditor 

Ukuran KAP dan spesialisasi auditor 

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas audit. 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

7.  Setiawan 

dan Fitriany 

(2011) 

Kualitas Audit 

Workload 

Spesialisasi 

Komite Audit 

Workload berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit dan komite audit 

mengurangi dampak negatif dari 

workload terhadap kualitas audit. 

Spesialisasi auditor berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit dan komite audit 

tidak berperan memperkuat pengaruh 

positif dari spesialisasi auditor terhadap 

kualitas audit. 

8. 5

. 

Soliman 

dan Elsalam 

(2012) 

Kualitas audit 

Direksi non-

eksekutif 

Dualitas CEO 

Struktur 

kepemilikan 

Komite audit 

Direksi non-eksekutif, dualitas CEO, 

dan komite audit memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas audit, 

sementara kepemilikan institusional dan 

manajerial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap kualitas audit. 

9.  Diyanty, 

dkk (2015) 

Kualitas audit 

Pemegang saham 

pengendali 

Dewan Komisaris 

Komite audit 

Pemegang saham pengendali, 

efektivitas dewan komisaris dan 

efektivitas komite audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. 

10.  Darmadi 

(2016) 

Pemilihan auditor 

berkualitas  

Konsentrasi 

kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

positif terhadap pemilihan auditor yang 

berkualitas. Kontrol keluarga 

berpengaruh negatif terhadap pemilihan 

auditor berkualitas. 

 

2.12 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh abnormal audit 

fee, audit tenure, spesialisasi auditor, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen dan komite audit terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.12.2 Pengembangan Hipotesis 

2.12.2.1 Pengaruh Abnormal Audit Fee Terhadap Kualitas Audit 

Abnormal audit fee adalah selisih antara audit fee faktual yang dibayarkan 

kepada auditor dengan ekspektasi audit fee normal yang seharusnya dikenakan 

untuk perikatan audit tersebut. Fee faktual yang dibayarkan kepada auditor dapat 

meliputi fee normal dan fee abnormal. Fee normal merefleksikan biaya pekerjaan 

auditor, risiko litigasi dan laba normal sedangkan fee abnormal ditentukan dari 

persetujuan antara auditor dan klien yang tidak dapat diamati. Adanya fee 

abnormal dapat menyebabkan auditor menerima fee audit lebih rendah (abnormal 

audit fee negatif) atau lebih tinggi (abnormal audit fee positif) daripada fee 

normal yang seharusnya dibayarkan untuk suatu perikatan audit tertentu. 

Abnormal Audit Fee 

Audit Tenure 

Spesialisasi Auditor 

Komisaris Independen 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Komite Audit 

Kualitas Audit 
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Securities and Exchange Commision (SEC) dan Commision on Auditor’s 

Responsibilities (CAR) mengatakan bahwa praktik low balling dimana  imbal jasa 

audit dirancang dibawah nilai standar pada perjanjian awal audit dapat 

mengurangi independensi auditor. DeAngelo (1981) meneliti praktik low balling 

dan menemukan bahwa negosiasi pada awal masa perikatan audit membutuhkan 

pertimbangan yang wajar akan keuntungan pada masa yang akan datang. 

Kompetisi yang ketat pada masa awal audit mendorong auditor untuk menurunkan 

imbal jasa audit hingga mencapai profit yang minimum demi mendapatkan klien. 

Hal ini menyebabkan terjadinya praktik low balling tidak selalu mempengaruhi 

independensi auditor. Moore et al. (1989) dalam Syaifuddin dan Fitriany (2014) 

menyatakan bahwa meskipun low balling pada masa awal penugasan tidak 

mempengaruhi independensi, namun kemauan auditor untuk menutup biaya yang 

muncul saat penetapan fee audit awal membuat auditor berupaya untuk 

mempertahankan perikatannya dengan klien selama mungkin. Hubungan jangka 

panjang inilah yang mempunyai kemungkinan besar mempengaruhi independensi 

auditor. 

Gupta et al. (2009) menyatakan bahwa fee audit yang ditetapkan dibawah 

fee normal dapat berdampak negatif terhadap kualitas audit dan kualitas laporan 

keuangan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa auditor memiliki kepentingan 

untuk memperoleh keuntungan atas jasa audit yang diberikan kepada klien. Ketika 

fee audit yang diperoleh dibawah fee normal, auditor akan melakukan penyesuaian 

terhadap audit effort sehingga dapat berdampak pada kualitas audit yang rendah.  
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Fee audit yang dibayarkan lebih tinggi daripada fee normal juga dapat 

menurunkan kualitas audit. Hal ini disebabkan karena ketika auditor menerima 

audit fee diatas normal, auditor akan toleran terhadap tindakan opportunistic 

earnings  management  yang   dilakukan   oleh   kliennya. Hubungan negatif 

antara abnormal audit fee positif dan kualitas audit ini sesuai dengan hasil 

penelitian Fitriany, dkk (2015) yang mengindikasikan bahwa abnormal audit fee 

positif (fee premium) merupakan indikator penting akan adanya kompromi antara 

auditor dengan klien. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa abnormal audit fee 

akan berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit. Maka, hipotesis pertama 

yang dirumuskan dalam penilitian ini adalah:  

HI: Abnormal audit fee berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 

 

2.12.2.2 Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit 

Konsep kualitas audit menyatakan bahwa untuk mencapai audit yang 

berkualitas auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Independensi 

memiliki peran yang sangat  penting dalam menentukan kualitas audit yang 

dilaksanakan karena independensi berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak 

obyektif (tidak memihak) dan penuh integritas. Sikap independen akan 

menyebabkan opini atas laporan keuangan klien bebas dari unsur bias. Namun, 

untuk memiliki sikap independen auditor akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya lamanya perikatan audit (tenure) antara auditor dengan suatu klien. 
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Auditor tenure dapat mempengaruhi independensi dan kualitas audit karena 

tenure yang semakin panjang dapat mempererat kedekatan emosional antara 

auditor dengan klien. Adanya kedekatan emosional ini seringkali menyebabkan 

auditor bertindak tidak independen dan akhirnya dapat menurunkan kualitas audit. 

Thuneibat et al. (2011) menemukan bukti bahwa tenure dapat berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit.  

Pada penelitian ini penulis berpendapat bahwa masa perikatan akan 

mengurangi independensi auditor. Semakin lama masa perikatan auditor, maka 

akan semakin erat hubungan emosional antara auditor dengan klien. Kedekatan 

inilah yang akan menyebabkan independensi auditor terganggu, sehingga akan 

menghasilkan kualitas audit yang rendah. Hipotesis kedua yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah: 

H2: Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit 

 

2.12.2.3 Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Kualitas audit mensyaratkan adanya kompetensi dan independensi dari 

auditor untuk mencapai audit yang berkualitas. Kompetensi audit terkait dengan 

pemahaman dan kemampuan auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Auditor 

yang memiliki banyak klien dalam industri tertentu akan memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko 

bisnis perusahaan dan risiko audit pada industri tersebut. Spesialisasi auditor 

dalam industri tertentu akan membuat auditor tersebut memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang memadai dibandingkan dengan auditor tanpa spesialisasi.  
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Solomon et al. (1999) menyebutkan bahwa kesalahan akan lebih sedikit 

dilakukan oleh auditor spesialis daripada auditor nonspesialis. Owhoso (2002) 

menyatakan bahwa auditor dengan spesialisasi industri tertentu memiliki 

pengetahuan yang spesifik sehingga dapat dengan cepat memahami karakteristik 

sebuah perusahaan dengan lebih komprehensif. Low (2004) menemukan bahwa 

spesialisasi auditor dapat meningkatkan audit risk assessment dan keputusan 

perencanaan kualitas audit yang baik. Hasil penelitian Setiawan dan Fitriany 

(2011) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit.  

Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa penggunaan auditor spesialis 

akan meningkatkan kualitas audit. Auditor yang spesialis memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis klien dalam industrinya 

dibandingkan dengan auditor nonspesialis. Auditor spesialis akan memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan dalam 

bisnis klien. Hipotesis ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

H3: Spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.12.2.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Audit 

Kepemilikan yang terkonsentrasi akan menggeser masalah keagenan dari 

permasalahan antara pemegang saham dengan manajemen menjadi masalah antara 

pemegang saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas. 

Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk 

mengontrol manajemen, sehingga kebijakan manajemen seringkali didasarkan 
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pada kepentingan pemegang saham mayoritas dan mengabaikan kepentingan 

pemegang saham minoritas.  

Pemegang saham mayoritas akan memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap perusahaan dan kemungkinan untuk lepas dari pengawasan pemegang 

saham lainnya (Fama dan Jensen, 1983). Hal ini dapat menyebabkan mereka akan 

dengan mudah melakukan tindakan yang akan memberikan keuntungan bagi 

mereka dan merugikan pemegang saham minoritas. Jika aktivitas kecurangan 

tersebut terdeteksi oleh stakeholder lainnya, misalnya investor, maka investor 

akan menurunkan penilaiannya terhadap nilai perusahaan yang pada akhirnya 

dapat mengurangi nilai saham dan meningkatkan biaya modal. Pada kondisi 

seperti ini maka pemegang saham mayoritas akan berusaha agar tindakannya tidak 

terdeteksi dengan mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangannya. Oleh karena itu, perusahaan akan terdorong untuk menyewa auditor 

dengan kualitas audit rendah. 

Kepemilikan hak kontrol yang besar pada pemegang saham mayoritas tidak 

selalu menghasilkan konflik keagenan dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan 

pemegang saham mayoritas selain memiliki kepentingan terhadap hak kontrol 

juga memiliki kepentingan terhadap hak aliran kas atas investasi yang 

dimilikinya. Pemegang saham mayoritas memiliki nilai investasi yang tinggi 

dalam perusahaan, sehingga mereka akan berupaya untuk menjaga nilai investai 

tersebut agar aliran kas yang diterimanya juga tinggi. Hal tersebut akan 

menyebabkan pemegang saham mayoritas dapat menjadi mekanisme internal 
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yang efektif untuk pendisiplinan manajemen. Jika hal ini diwujudkan maka 

tindakan moral hazard manajemen dapat ditekan. 

Peningkatan kepemilikan pada pemegang saham mayoritas dapat berfungsi 

untuk mengatasi efek negatif karena besarnya hak kontrol yang dimiliki 

pemegang saham mayoritas. Ketika kepemilikan pemegang saham mayoritas 

meningkat, kemampuan ekspropriasi oleh pemegang saham mayoritas akan 

menurun. Penurunan kemampuan ekspropriasi dikarenakan biaya yang 

dikeluarkan oleh pemegang saham mayoritas akan meningkat apabila perusahaan 

mengalami kerugian atau penurunan nilai saham (Claessens, Djankov, Fan dan 

Lang dalam Diyanty, dkk 2015). Peningkatan kepemilikan pemegang saham 

mayoritas dapat memicu pemegang saham mayoritas untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dan menyelaraskan kepentingan mereka dengan pemegang saham 

minoritas. Hal tersebut akan memotivasi pemegang saham mayoritas untuk 

meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan dengan harapan untuk 

meningkatkan nilai kepercayaan investor pada kualitas laporan keuangan 

perusahaan (Diyanty, dkk 2015). 

Penelitian Darmadi (2016) menemukan bukti bahwa konsentrasi 

kepemilikan berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor berkualitas. Ketika 

kepemilikan perusahaan lebih terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas akan 

berupaya meningkatkan pengawasan tambahan untuk menunjukkan kepada para 

pemegang kepentingan lainnya mengenai kredibilitas tata kelola perusahaan dan 

proses pelaporan keuangan, sehingga mendorong penggunaan auditor berkualitas. 
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Penelitian Diyanty, dkk (2015) juga menunjukkan bahwa pemegang saham 

pengendali berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini peneliti berasumsi bahwa 

kepemilikan yang terkonsentrasi akan memberikan dampak yang positif terhadap 

kualitas audit. Pemegang saham mayoritas akan berupaya untuk memberikan 

sinyal positif kepada pemegang saham minoritas bahwa hak-hak mereka 

dilindungi dengan baik. Maka, hipotesis keempat yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

H4: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit  

 

2.12.2.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Audit 

Komisaris independen diharapkan lebih obyektif dalam mengawasi 

perusahaan dikarenakan ketiadaan hubungan khusus dengan perusahaan yang 

diawasi. Seorang komisaris independen dalam perusahaan harus benar-benar 

independen dan mampu untuk mencegah pengaruh, intervensi dan tekanan dari 

pemegang saham mayoritas yang memiliki kepentingan. Keberadaan komisaris 

independen bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham 

mayoritas dengan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. 

Jika dalam sebuah perusahaan terdapat komisaris independen, laporan keuangan 

yang disajikan oleh manajemen akan cenderung lebih baik, karena dalam 

perusahaan tersebut terdapat organ pengawasan yang melindungi hak pemangku 

kepentingan di luar manajemen perusahaan. Semakin banyak anggota komisaris 

independen dalam perusahaan, maka iklim pengawasan dan fungsi koordinasi 
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dalam perusahaan tersebut akan lebih baik. Dengan semakin tingginya iklim 

pengawasan dalam suatu perusahaan, maka tindakan kecurangan dapat 

diminimalisasi dengan baik, termasuk kompromi antara manajemen dengan 

auditor eksternal dalam proses audit. Sebagai hasilnya, maka kualitas audit yang 

dihasilkan juga akan lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan Soliman dan Abdelsalam (2012) menemukan 

bukti bahwa dewan independen berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Dewan independen akan mendukung audit yang lebih intensif untuk pendukung 

perannya sebagai dewan pengawas dan upaya mengurangi biaya keagenan 

perusahaan. Abusbaiha (2015) juga menemukan bukti bahwa komisaris 

independen akan meningkatkan kualitas audit. Dari hasil penelitian-penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki dampak positif 

terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berasumsi bahwa keberadaan 

komisaris independen akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka, 

hipotesis kelima yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

H5: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

2.12.2.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit 

Komite audit membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi 

pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan sistem 

pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan 

meningkatkan efektivitas fungsi audit internal yang kemudian diverifikasi oleh 
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auditor eksternal. Sesuai dengan Keputusan Bapepam dengan Nomor Kep-

643/BL/2012, maka  tugas dan wewenang komite audit terkait dengan auditor 

eksternal yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan auditor eksternal untuk kemudian dibahas dalam RUPS serta 

memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 

manajemen dan auditor dalam proses audit. Semakin baik kualitas komite audit, 

maka akan semakin baik pengawasan dalam proses audit, sehingga kualitas audit 

yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. 

Penelitian tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas audit dilakukan 

oleh Al-Ajmi (2009) menemukan bukti bahwa efektivitas komite audit 

meningkatkan kualitas audit. Soliman dan Elsalam (2012) juga membuktikan 

bahwa komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan 

kualitas audit. Senada dengan hasil penelitian tersebut, Diyanty, dkk (2015) juga 

menemukan bukti bahwa efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Secara umum, komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis berasumsi 

bahwa komite audit yang berkualitas akan dapat meningkatkan kualitas audit. 

Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit 
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang telah 

dirumuskan diuraikan, maka didapatkan model penelitian seperti disajikan dalam 

Gambar 2.2 berikut ini: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

melalui proses yang memungkinkan peneliti untuk membangun hipotesis dan 

menguji secara empirik hipotesis yang telah dibangun tersebut. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan 

perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) tahun 

2013-2014 yang dipublikasikan di website IDX, yaitu www.idx.co.id.  

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

nonkeuangan yang terdaftar di IDX tahun 2013-2014. Pemilihan populasi tersebut 

memiliki tujuan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan 

keuangan dan nonkeuangan, atau dengan kata lain mendasarkan pertimbangan 

pada homogenitas. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan nonkeuangan 

yang lainnya adalah pengungkapan mengenai fee audit banyak dilakukan oleh 

perusahaan nonkeuangan jika dibandingkan dengan perusahaan keuangan. 

3.2.2  Sampel 

Penelitian ini hanya mengambil sebagian dari populasi. Sampel dalam 

penelitian ini diambil setelah memenuhi beberapa kriteria yang berlaku bagi 

http://www.idx.co.id/
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penerapan definisi operasional variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dari pengamatan terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan 

perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX tahun 2013-2014.  

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah populasi dengan 

menggunakan kriteria pertimbangan. Teknik pengambilan sampel ini bertujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representatif.  

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX selama 2013 hingga 2014 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara 

lengkap dan dalam satuan mata uang rupiah 

3. Perusahaan memiliki data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan variabel-

variabel pada penelitian ini, meliputi data tentang laba bersih, arus kas bersih 

operasi, total aset, total pendapatan, nilai bersih piutang, nilai kotor aktiva 

tetap, fee audit faktual, segmen bisnis, segmen geografis, persediaan, jumlah 

karyawan, utang, laporan audit, jumlah saham beredar, proporsi kepemilikan 

saham, dewan komisaris, laporan pelaksanaan tugas komite audit dan profil 

anggota komite audit. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel, yaitu satu variabel terikat 

(dependen) dan enam variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kualitas audit. Sedangkan variabel independen meliputi 

abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen dan komite audit. 

 

3.3.1 Kualitas Audit (Y) 

Kualitas audit merupakan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini. 

Kualitas audit dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kualitas laba yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang diaudit. Kualitas laba digunakan sebagai 

definisi dari kualitas audit didasarkan pada pemikiran bahwa salah satu tujuan 

utama dari audit adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, di mana 

kualitas laba dapat menunjukkan tingkat kualitas laporan keuangan (DeFond dan 

Zhang 2013). Kualitas laba yang tinggi menunjukkan tingkat keinformatifan dan 

kegunaan laba yang tinggi, sehingga akurasi informasi juga tinggi. Kualitas laba 

dapat menunjukkan kemampuan auditor dalam mendeteksi tingkat manipulasi 

terhadap prinsip akuntansi berterima umum yang dilakukan oleh perusahaan 

melalui manajemen laba, sehingga dapat menunjukkan kualitas audit. 

Pengukuran kualitas audit diukur dengan akrual diskresioner. Akrual 

diskresioner adalah pengakuan laba akrual atau beban yang bebas, tidak diatur dan 

merupakan pilihan kebijakan manajemen. Akrual diskresioner mencerminkan 

informasi privat yang diberikan oleh manajer untuk menggambarkan kondisi 
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suatu perusahaan, sehingga memungkinkan manajer untuk terlibat dalam 

pelaporan yang oportunistik untuk memaksimalkan kemakmuran mereka. Nilai 

akrual diskresioner yang tinggi menunjukkan kualitas audit yang rendah, karena 

mengindikasikan bahwa auditor tidak mampu membatasi tindakan manajemen 

laba oleh manajemen. Dalam penelitian ini, akrual diskresioner diukur dengan 

menggunakan model Kasznik (1999) seperti yang digunakan oleh Setiawan dan 

Fitriany (2011). Model tersebut merupakan cara untuk mendekomposisi total 

akrual menjadi komponen diskresioner dan nondiskresioner. 

1. Menghitung total akrual perusahaan 

Menggunakan pendekatan cash flow dengan menghitung selisih antara laba 

bersih sebelum pos luar biasa dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional 

(CFO), dengan rumus sebagai berikut: 

                               TACCit  = INCBFXTit – CFOit  

Keterangan:  

TACCit = total akrual perusahaan untuk periode t  

INCBFXTit = laba perusahaan sebelum pos-pos luar biasa untuk periode t  

CFOit  = arus kas operasi perusahaan untuk periode t 

2. Menghitung akrual nondiskresioner  

Model Kasznik (1999) mempertimbangkan dimasukkannya cash flow 

operations sebagai variabel penjelas yang tidak dipertimbangkan dalam Modified 

Jones (1995). Kasznik (1999) menyatakan bahwa akrual nondiskresioner 

merupakan fungsi dari perubahan pendapatan yang disesuaikan dengan adanya   

perubahan piutang, PPE dan CFO. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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TACCit/TAit-1 = αi (1/TAit-1) + α1 [∆REVit/TAit-1 - ∆RECit/TAit-1] + α2 

(PPEit/TAit-1) + α3 (∆CFOit/TAit-1) + εit 

Keterangan: 

TACCit : total akrual perusahaan untuk periode t 

TAit-1  : total aset pada tahun sebelumnya 

∆REVit  : perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t 

∆RECit  : perubahan nilai bersih piutang dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEit  : nilai kotor aktiva tetap perusahaan i dalam periode t 

∆CFOit  : perubahan arus kas operasi dari tahun t-1 ke tahun t 

3. Perhitungan akrual diskresioner  

Setelah menghitung total akrual perusahaan  dan akrual nondiskresioner, 

langkah terakhir yaitu menghitung total akrual diskresioner. Total akrual 

diskresioner dihitung dengan mengurangkan akrual nondiskresioner dari total 

akrual perusahaan, yaitu dengan rumus sebagai berikut: 

DACCit = TACCit - NDACit 

3.3.2 Abnormal Audit Fee (X1) 

Abnormal audit fee merupakan variabel bebas (independen) pertama dalam 

penelitian ini. Abnormal audit fee didefinisikan sebagai selisih antara audit fee 

faktual yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor dengan estimasi audit fee 

yang normal dibayarkan untuk perikatan tersebut. Audit fee faktual dapat dilihat 

dari laporan keuangan perusahaan, sedangkan untuk mengestimasi audit fee 

normal menggunakan logaritma natural dari audit fee faktual. Sesuai dengan 
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Fitriany,dkk (2015), maka logaritma natural audit fee faktual dapat dihitung 

dengan persamaan: 

                                            

                                        

                                  

Keterangan: 

AFEE  : logaritma natural atas audit fee faktual 

LNTA  : logaritma natural total aset 

NBS  : logaritma natural atas 1 ditambah jumlah segmen bisnis 

NGS  : logaritma natural atas 1 dtambah jumlah segmen geografis 

INVREC : persediaan dan piutang dibagi dengan aset 

EMPLOY : akar pangkat dua atas jumlah karyawan 

LOSSLAG : 1 apabila Net Income periode t-1 negatif, 0 lainnya 

LEV  : leverage (total liabilitas/total aset) 

ROA  : return on assets (net income dibagi rata-rata total aset) 

LIQUID : current assets dibagi current liabilities 

BIG4  : 1 apabila KAP BIG4, 0 lainnya 

SHORT_TEN : 1 apabila audit dalam masa audit pertama atau kedua, 0 lainnya 

BTM  : book-to-market ratio 

CHGSALE : perubahan penjualan tahun lalu dibagi dengan total aset tahun 

berjalan 
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 Setelah diketahui besarnya ekspektasi fee audit normal, maka untuk 

menghitung besarnya abnormal audit fee dilakukan dengan menyelisihkan fee 

audit faktual dengan ekspektasi fee audit normal.  

3.3.3 Audit Tenure (X2) 

Audit tenure merupakan variabel bebas (independen) kedua dalam 

penelitian ini. Audit tenure adalah lamanya perikatan audit antara auditor dengan 

suatu klien. Lama masa perikatan tersebut diukur dengan menghitung jumlah 

tahun KAP yang sama melakukan perikatan audit dengan suatu klien seperti yang 

digunakan dalam Putri dan Wiratmaja (2015). 

3.3.4 Spesialisasi Auditor (X3) 

Spesialisasi auditor merupakan variabel bebas (independen) ketiga dalam 

penelitian ini. Auditor dikatakan spesialis apabila memiliki fokus penyediaan jasa 

audit terhadap klien dalam industri sejenis tertentu. Auditor spesialis dan 

nonspesialis dikategorikan berdasarkan market share, yaitu persentase klien 

perusahaan manufaktur yang diaudit oleh suatu KAP, kemudian dilakukan 

pembobotan berdasarkan total aset perusahaan dengan rumus yang digunakan 

oleh Craswell et al. (1995), Verleyen dan De Beelde (2009), Siregar, dkk (2011), 

Setiawan dan Fitriany (2011), dan Ali dan Aulia (2015). Apabila suatu KAP 

menguasai > 10% market share, maka dikatakan spesialis dan apabila kurang dari 

itu maka dikatakan nonspesialis. Setelah diketahui kategori spesialis atau 

nonspesialis, maka digunakan dummy variabel dengan memberikan nilai 1 bagi 

perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis dan nilai 0 untuk perusahaan yang 
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diaudit oleh auditor nonspesialis. Rumus untuk menghitung pembobotan market 

share spesialisasi auditor adalah sebagai berikut:  

             
                          

                            
   

                                  

                                    
 

3.3.5 Konsentrasi Kepemilikan (X4) 

Konsentrasi kepemilikan merupakan variabel bebas (independen) keempat 

dalam penelitian ini. Konsentrasi kepemilikan didefinisikan sebagai proporsi 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar, 

seperti dalam Darmadi (2016). Semakin tinggi nilai dari perhitungan ini 

menunjukkan semakin terkonsentrasi kepemilikan saham pada perusahaan 

tersebut. Data proporsi saham dapat dilihat dari laporan tahunan perusahaan. 

3.3.6 Komisaris Independen (X5) 

Komisaris independen merupakan variabel bebas (independen) kelima 

dalam penelitian ini. Komisaris independen didefinisikan sebagai komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan lain dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen (Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 

Umum). Variabel komisaris independen diukur dengan melihat persentase 

komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris dalam perusahaan 

seperti dalam Abusbaiha (2015). Data komisaris independen dapat dilihat dari 
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laporan tahunan perusahaan. Rumus untuk mencari persentase komisaris 

independen adalah sebagai berikut: 

                                
                           

                             
        

3.3.7 Komite Audit (X6) 

Komite audit merupakan variabel bebas (independen) keenam dalam 

penelitian ini. Komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mengawasi jalannya perusahaan. Peneltian ini mengukur seberapa besar 

tingkat kualitas komite audit. Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas komite 

audit menggunakan skor yang digunakan oleh Setiawan dan Fitriany (2011). 

Skoring pengukuran kualitas komite audit dilihat dari aktivitas komite audit, 

ukuran serta kompetensi komite audit dengan memberi penilaian good, fair dan 

poor untuk setiap komponennya. Semakin banyak skor, berarti kualitas komite 

audit semakin tinggi. Penetapan nilai untuk masing-masing item adalah sebagai 

berikut: 

a. Aktivitas dan Tanggung Jawab Komite Audit 

Dalam kategori aktivitas dan tanggung jawab kualitas komite audit, 

Setiawan dan Fitriany (2011) menggunakan 7 item aktivitas komite audit dan 1 

item tentang jumlah rapat komite audit dalam setahun dan 1 item tentang tingkat 

kehadiran dalam rapat komite audit. Ada pun 7 aktivitas komite audit adalah 

sebagai berikut: 

1. Review/ telaah laporan keuangan 

2. Evaluasi kepatuhan hukum 
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3. Analisa risiko perusahaan 

4. Menelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan 

dengan emiten  

5. Evaluasi pengendalian internal 

6. Melakukan penelaahan terhadap laporan auditan 

7. Mengajukan/ memilih auditor eksternal 

Kriteria penilaian untuk item ini adalah: 

1. Good: apabila terdapat informasi bahwa komite audit melaksanakan tugas 

tersebut, diberi skor 2 

2. Poor: apabila tidak terdapat informasi bahwa komite audit melaksanakan tugas 

tersebut, diberi skor 1 

Item tentang jumlah rapat komite audit dalam setahun diberi penilaian sebagai 

berikut: 

1. Good: jika komite audit melaksanakan rapat lebih dari 6 kali dalam setahun, 

diberi skor 3 

2. Fair: jika komite audit melaksanakan rapat sebanyak 4-6 kali dalam setahun, 

diberi skor 2 

3. Poor: jika komite audit melaksanakan rapat kurang dari 4 kali dalam setahun, 

diberi skor 1 

Item tentang tingkat kehadiran dalam rapat komite audit diberi penilain sebagai 

berikut: 

1. Good: jika tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite 

audit dalam setahun lebih dari 80%, diberi skor 3 



78 
 

 
 

2. Fair: jika tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite 

audit dalam setahun antara 70%-80%, diberi skor 2 

3. Poor: Jika tingkat kehadiran rata-rata anggota komite audit dalam rapat komite 

audit dalam setahun kurang dari 70%, diberi skor 1 

b. Jumlah Anggota Komite Audit 

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam), jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan 

minimum adalah tiga orang. Maka, dalam penialian ini kriteria penilain yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Good: jika jumlah anggota komite audit lebih dari 3 orang, diberi skor 3 

2. Fair: jika jumlah anggota komite audit adalah 3 orang, diberi skor 2 

3. Poor: jika jumlah nggota komite audit kurang dari 3 orang, diberi skor 1 

c. Kompetensi komite audit 

Kompetensi komite audit dilihat dari latar belakang bidang akuntansi 

anggota komite audit dan rata-rata umur anggota komite audit. Penilaian latar 

belakang bidang akuntansi anggota komite audit adalah sebagai berikut: 

1. Good: jika  jumlah anggota  dari komite audit yang   mempunyai latar belakang 

akuntansi adalah lebih dari satu orang, diberi skor 3. 

2. Fair: jika jumlah anggota dari komite audit yang mempunyai latar belakang 

akuntansi adalah hanya satu orang, diberi skor 2. 

3. Poor: jika jumlah anggota dari komite audit tidak ada yang mempunyai latar 

belakang akuntansi, diberi skor 1. 

Penilain untuk rata-rata umur anggota komite audit sebagai berikut: 
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1. Good: jika anggota komite audit memiliki rata-rata usia lebih dari 40 tahun, 

diberi skor 3. 

2. Fair: jika anggota komite audit memiliki rata–rata usia antara 30- 40 tahun, 

diberi skor 2. 

3. Poor: jika anggota komite audit  memiliki rata –rata usia   dibawah 30 tahun, 

diberi skor 1. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumenter, yaitu merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka 

dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

variabel-variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan dan 

laporan keuangan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX 2012-2014. 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Penelitian ini mengasumsikan hubungan langsung antara abnormal audit 

fee, audit tenure, spesialisasi auditor dan mekanisme good corporate governance 

sebagai variabel independen dengan proksi sebagai pengukurannya, dan kualitas 

audit sebagai variabel dependen dengan proksi akrual diskresioner. Penelitian ini 

menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis statistik deskriptif dan 

analisis regresi. Teknik analisis dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS 

versi 21.  
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3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel 

dalam penelitian secara individual. Pengukuran yang digunakan alam penelitian 

ini mencakup nilai rata-rata (mean), deviasi standar, minimum dan maksimum.  

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda yaitu metode analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh langsung beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan 

untuk mengetahui apakah model penelitian telah terbebas dari penyimpangan 

asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi.  

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi 

linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas 

dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masing-masing uji tersebut akan dijelaskan 

dalam uraian berikut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Cara membaca apakah data terdistribusi 
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normal atau tidak adalah dengan analisis grafik, jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola lonceng maka data terdistribusi normal, sebaliknya jika data 

menyebar jauh dari diagonal dan  tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogram tidak mengikuti pola lonceng distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain itu kenormalan data juga bisa dilihat   

melalui   table   hasil   uji  Kolmogorov Smirnov yang langsung memberikan 

keterangan “normal” apabila data terdistribusi secara normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji  apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi ini 

adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel – variabel bebas dan apabila 

korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2013) sebagai berikut :  

a. Jika nilai  tolerance  > 0,1 dan nilai VIF < 10,   maka   dapat   disimpulkan 

tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

b. Jika nilai  tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10,   maka   dapat   disimpulkan 

ada multikolinearitas antar variabel  independen dalam model  regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi   bertujuan   untuk   mengetahui   apakah   dalam   suatu   

model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan uji 

statistik non-parametrik Run Test, yeng bertujuan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Ketentuan dari 

pengujian ini adalah jika p value ≤ 0,05 (signifikan pada 0.05) berarti residual 

tidak random atau terdapat hubungan korelasi antar residual. Jika p value ≥ 0,05 

berarti residual random atau tidak terdapat hubungan korelasi antar residual 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedositas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas.  

Ghozali (2013) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas dan tidak heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang,   melebar,   kemudian   menyempit, 

maka terjadi heteroskedastisitas).  

Selain dengan menggunakan analisis grafik, pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan Uji  Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 
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heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013). 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, langkah yang selanjutnya yaitu 

melakukan analisis regresi.  Analisis regresi dapat menjelaskan pengaruh antara 

variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                     

Keterangan: 

Y : kualitas audit 

α : konstanta 

β   : koefisien regresi 

ε : error 

X1 : abnormal audit fee 

X2 : audit tenure  

X3 : spesialisasi auditor, 1 untuk auditor spesialis dan 0 untuk lainnya 

X4 : konsentrasi kepemilikan 

X5 : komisaris independen 

X6 : komite audit 
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3.5.2.3 Pengujian Hipotesis   

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Kriteria untuk uji statistik t adalah sebagai berikut: 

1) Jika p value ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau dengan kata lain hipotesis alternatif 

diterima, artinya bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Jika p value ≥ 0,05 maka Ho diterima atau dengan kata lain hipotesis alternatif 

ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan nonkeuangan yang 

terdaftar di IDX pada tahun 2013-2014. Pemilihan sampel dengan purposive 

sampling dengan kriteria: (1) Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX 

selama 2013 hingga 2014; (2) Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan 

laporan keuangan secara lengkap dan dalam satuan mata uang rupiah; dan (3) 

Perusahaan memiliki data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan variabel-

variabel pada penelitian ini, meliputi data tentang laba bersih, arus kas bersih 

operasi, total aset, total pendapatan, nilai bersih piutang, nilai kotor aktiva tetap, 

fee audit faktual, segmen bisnis, segmen geografis, persediaan, jumlah karyawan, 

utang, laporan audit, jumlah saham beredar, proporsi kepemilikan saham, dewan 

komisaris, laporan pelaksanaan tugas komite audit dan profil anggota komite 

audit. Hasil pemilihan sampel disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di IDX 2013-2014 405 

Perusahaan tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan 

keuangan 

(7) 

Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam satuan selain rupiah (76) 

Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap (273) 

Perusahaan yang memiliki data outlier (4) 

Perusahaan yang dapat menjadi sampel 45 

Unit analisis selama 2013-2014: 45 x 2 90 

Sumber: Indonesia Stock Exchange dan data sekunder yang diolah tahun 2016
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4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dari dari 

masing-masing variabel penelitian akan dijelaskan pada bagian berikut ini.  

4.1.2.1 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel ini 

diproksikan dengan menggunakan akrual diskresioner (DACC) yang dihitung 

dengan menyelisihkan antara total akrual dan akrual nondiskresioner. Akrual 

diskresioner dihitung dengan menggunakan model Kasznik. Hasil analisis statistik 

deskriptif variabel kualitas audit dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kualitas Audit 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DACC 90 -.20316 .32034 .0000000 .09559499 

Valid N 

(listwise) 

90     

 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel 

kualitas audit yang diproksikan dengan akrual diskresioner (DACC) memiliki 

rentang -0.20316 hingga 0.32034. Nilai terendah sebesar -0.20316 menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen akrual dengan cara 

menurunkan labanya sebesar 0.20316. Nilai tertinggi sebesar 0.32034 
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menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan manajemen akrual dengan 

cara menaikkan labanya sebesar 0.32034. Nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.0000000 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel pada periode 2013-

2014 melakukan manajemen akrual sebesar 0.00% dari lagged total assets. 

Standar deviasi sebesar 0.09559499 menunjukkan simpangan data yang relatif 

besar karena nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif yang menunjukkan besarnya simpangan data, maka data 

variabel kualitas audit dikatakan kurang baik. 

Berdasarkan data akrual diskresioner (DACC) sebagai proksi dari kualitas 

audit perusahaan sampel yang terlampir pada lampiran. Tingkat kualitas audit dari 

terendah hingga tertinggi disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Tingkat Kualitas Audit 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Rendah  (-0.20316) – (-0.13552) 4 3 7.78% 

Sedang (-0.13551) – (-0.06787) 7 7 15.56% 

Tinggi  (-0.06786) – 0.11450 30 29 65.55% 

Sedang  0.11451 – 0.21743 3 5 8.89% 

Rendah 0.21744 – 0.32034 1 1 2.22% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari tingkat kualitas 

audit pada perusahaan yang menjadi sampel sebesar 65.55% termasuk dalam 

kategori tinggi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa 65.55% dari perusahaan 

yang menjadi sampel memiliki auditor dengan kemampuan yang baik dalam 

membatasi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

klien, sehingga menghasilkan kualitas audit yang tinggi. 
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4.1.2.2 Abnormal Audit Fee 

Abnormal audit fee adalah variabel independen dalam penelitian ini. 

Variabel ini dihitung dengan menyelisihkan fee faktual yang dibayarkan dengan 

ekspektasi fee normal yang seharusnya dibayarkan untuk perikatan tersebut. Hasil 

analisis statistik deskriptif variabel abnormal audit fee dapat dilihat pada Tabel 

4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Abnormal Audit Fee 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

ABN_FEE 90 -1.24460 1.40016 .0000000 .60039757 

Valid N 

(listwise) 

90     

 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel 

abnormal audit fee memiliki rentang -1.24460 hingga 1.40016. Nilai terendah 

sebesar -1.24460 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membayarkan fee 

audit dengan jumlah di bawah fee normal yang seharusnya dibayarkan untuk 

perikatan tersebut dengan jumlah selisih sebesar 1.24460. Nilai tertinggi sebesar 

1.40016 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membayarkan fee audit dengan 

jumlah di atas fee normal yang seharusnya dibayarkan untuk perikatan tersebut 

dengan jumlah selisih sebesar 1.40016. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.0000000 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel pada periode 2013-2014 

membayarkan abnormal audit fee sebesar 0.00% dari total aset. Standar deviasi 

sebesar 0.60039757 menunjukkan simpangan data yang relatif besar karena 

nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 
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yang menunjukkan besarnya simpangan data, maka data variabel abnormal audit 

fee dikatakan kurang baik. 

Berdasarkan data abnormal audit fee (ABN_FEE) perusahaan sampel yang 

terlampir dalam lampiran. Tingkat abnormal audit fee dari terendah hingga 

tertinggi disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Tingkat Abnormal Audit Fee 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Sangat rendah (-1.24460) - (-0.715648) 7 6 14.44% 

Rendah (-0.715649) - (-0.186697) 10 7 18.89% 

Sedang (-0.186698) - 0.342254 17 18 38.89% 

Tinggi 0.342255 - 0.871207 8 11 21.11% 

Sangat tinggi 0.871208 - 1.40016 3 3 6.67% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase tertinggi dari tingkat abnormal 

audit fee (ABN_FEE) perusahaan yang menjadi sampel sebesar 38.89% termasuk 

dalam kategori sedang dengan rentang interval (-0.186698) - 0.342254. Kategori 

sedang untuk variabel ini memiliki interval yang paling mendekati nol, sehingga 

kategori ini merupakan keadaan di mana perusahaan membayarkan fee audit 

paling mendekati fee normal. Sebanyak 38.89% perusahaan sampel membayarkan 

fee audit kepada auditor dengan jumlah yang mendekati jumlah fee normal yang 

seharusnya dibayarkan untuk perikatan audit tersebut.  
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4.1.2.3 Audit Tenure 

Audit tenure adalah variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini 

dihitung dengan menjumlahkan tahun perikatan audit perusahaan dengan KAP 

yang sama. Hasil analisis statistik deskriptif variabel audit tenure dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel audit 

tenure memiliki rentang 1 hingga 9. Nilai terendah sebesar 1 menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah melakukan perikatan audit dengan suatu KAP selama 

satu tahun. Nilai tertinggi sebesar 9 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

telah melakukan perikatan audit dengan KAP yang sama selama 9 tahun. Nilai 

rata-rata (mean) sebesar 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

pada periode 2013-2014 telah melakukan perikatan audit dengan KAP yang sama 

selama sekitar empat tahun. Dilihat dari nilai rata-rata maka dapat dikatakan 

bahwa perusahaan sampel pada periode 2013-2014 rata-rata mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa masa perikatan audit dengan 

KAP yang sama maksimal selama 6 tahun. Standar deviasi sebesar 2.000 

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena nilainya lebih kecil 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Audit Tenure 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

TENURE 90 1 9 4,10 2,000 

Valid N 

(listwise) 

90     

  

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 
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daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan 

kecilnya simpangan data, maka data variabel audit tenure dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan data audit tenure (TENURE) perusahaan sampel yang 

terlampir dalam lampiran. Tingkat audit tenure dari terendah hingga tertinggi 

disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Tingkat Audit Tenure 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Sangat rendah 1-2.59 9 13 23.33% 

Rendah 2.60-4.19 21 7 31.11% 

Sedang 4.20-5.79 7 13 22.22% 

Tinggi 5.80-7.39 7 8 16.67% 

Sangat tinggi 7.39-9 1 4 5.56% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari tingkat audit 

tenure (TENURE) perusahaan yang menjadi sampel sebesar 31.11% termasuk 

dalam kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan masa perikatan audit pada 

31.11% perusahaan yang menjadi sampel berkisar antara 2.60 hingga 4.19 tahun. 

Tingkat audit tenure tersebut menunjukkan masih sesuai aturan rotasi audit, di 

mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa rotasi KAP dilakukan setiap 6 tahun 

sekali. Demikian juga 23.33% perusahaan pada kategori rendah dan 22.22% 

perusahaan pada kategori sedang juga menunjukkan audit tenure yang masih 

sesuai dengan ketentuan rotasi KAP karena masih kurang dari 6 tahun. 
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4.1.2.4 Spesialisasi Auditor 

Spesialisasi auditor adalah variabel independen dalam penelitian ini. 

Variabel ini merupakan variabel dummy dimana nilai 1 menunjukkan bahwa 

perusahaan diaudit oleh KAP spesialis dan nilai 0 menunjukkan perusahaan 

diaudit oleh KAP nonspesialis. Hasil analisis statistik deskriptif variabel 

spesialisasi audit dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Spesialisasi Auditor 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada perusahaan sampel selama periode 

2013-2014 terdapat perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis maupun 

nonspesialis. Nilai rata-rata sebesar 0.54 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

yang diaudit oleh auditor spesialis sebesar 54% dari seluruh sampel yang diteliti. 

Standar deviasi sebesar 0.501 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil 

karena nilainya lebih kecil daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif yang menunjukkan kecilnya simpangan data, maka data variabel 

spesialisasi auditor dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan data spesialisasi auditor (SPEC_AUD) perusahaan sampel 

yang terlampir dalam lampiran. Tingkat spesialisasi auditor pada perusahaan yang 

menjadi sampel disajikan dalam Tabel 4.9 berikut ini: 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

SPEC_AUD 90 0 1 ,54 ,501 

Valid N 

(listwise) 

90     

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 
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Tabel 4.9 Tingkat Spesialisasi Auditor  

 

Kategori Kriteria 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Non spesialis 0 20 21 45.56% 

Spesialis 1 25 24 54.44% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari tingkat 

spesialisasi auditor (SPEC_AUD) pada perusahaan sampel sebesar 54.44% 

termasuk dalam kategori spesialis. Sedangkan persentase sebesar 45.56% 

termasuk dalam kategori non spesialis. Hasil persentase menunjukkan bahwa 

penggunaan auditor spesialis lebih diminati oleh perusahaan sampel dengan 

harapan kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik. Kualitas audit yang baik 

akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

 

4.1.2.5 Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan adalah variabel independen dalam penelitian ini. 

Variabel ini dihitung dengan melihat persentase kepemilikan saham terbesar  

dalam suatu perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan saham oleh suatu 

pihak maka struktur kepemilikan perusahaan tersebut semakin terkonsentrasi. 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel konsentrasi kepemilikan dapat dilihat 

pada Tabel 4.10 berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Konsentrasi Kepemilikan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KONS_PEM 90 10,17000 96,31000 52,6733333 22,84712354 

Valid N 

(listwise) 

90     

 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel 

konsentrasi kepemilikan memiliki rentang 10.17000 hingga 96.31000. Nilai 

terendah sebesar 10.17000 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

struktur kepemilikan dengan tingkat konsentrasi yang cukup rendah. Nilai 

tertinggi sebesar 96.31000 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi karena 96.31% sahamnya 

dimiliki oleh satu pihak. Nilai rata-rata (mean) sebesar 52.6733333 menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sampel pada periode 2013-2014 memiliki struktur 

kepemilikan yang cukup terkonsentrasi dengan kepemilikan saham terbesar 

sejumlah 52.67%. Standar deviasi sebesar 22.84712354 menunjukkan simpangan 

data yang relatif kecil karena nilainya lebih kecil daripada nilai rata-rata. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan kecilnya simpangan data, 

maka data variabel konsentrasi kepemilikan dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan data konsentrasi kepemilikan (KONS_PEM) perusahaan 

sampel yang terlampir dalam lampiran. Tingkat persentase konsentrasi 

kepemilikan dari terendah hingga tertinggi disajikan dalam Tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11 Tingkat Konsentrasi Kepemilikan 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Sangat rendah 10.17-27.394 10 8 20.00% 

Rendah 27.395-44.623 6 8 15.56% 

Sedang 44.624-61.852 11 11 24.44% 

Tinggi 61.853-79.081 13 13 28.89% 

Sangat tinggi 79.082-96.310 5 5 11.11% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari konsentrasi 

kepemilikan (KONS_PEM) perusahaan yang menjadi sampel sebesar 28.89% 

termasuk dalam kategori tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 28.89% 

perusahaan yang menjadi sampel memiliki tingkat konsentrasi tinggi dengan 

persentase kepemilikan saham terbanyak sebesar 61.853% - 79.081%. Sebanyak 

11.11% perusahaan sampel memiliki konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi 

dengan persentase kepemilikan saham terbanyak sebesar 79.082% – 96.310%. 

 

4.1.2.6 Komisaris Independen  

Komisaris independen adalah variabel independen dalam penelitian ini. 

Variabel ini dihitung dengan melihat persentase jumlah komisaris independen 

terhadap jumlah komisaris dalam perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif 

variabel komisaris independen dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komisaris Independen 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KOM_IND 90 25,00000 60,00000 38,6349206 7,14999198 

Valid N 

(listwise) 

90     

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel 

komisaris independen memiliki rentang 25.00000 hingga 60.00000. Nilai terendah 

sebesar 25.00000 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki komisaris 

independen sebanyak 25% dari jumlah total anggota dewan komisaris. Nilai 

tertinggi sebesar 60.00000 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

komisaris independen sebesar 60% dari jumlah total anggota dewan komisaris. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 38.6349206 menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel pada periode 2013-2014 memiliki komisaris independen 

sebesar 38.63% dari jumlah total anggota dewan komisarais. Standar deviasi 

sebesar 7.14999198 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena 

nilainya lebih kecil daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

yang menunjukkan kecilnya simpangan data, maka data variabel komisaris 

independen dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan data komisaris independen (KOM_IND) perusahaan sampel 

yang terlampir dalam lampiran. Tingkat proporsi komisaris independen dari 

terendah hingga tertinggi disajikan dalam Tabel 4.13 berikut ini: 
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Tabel 4.13 Tingkat Komisaris Independen 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Sangat rendah 25.00-32.00 1 1 2.22% 

Rendah 32.01-39.01 26 25 45.56% 

Sedang 39.02-46.02 7 10 18.89% 

Tinggi 46.03-53.03 10 9 21.11% 

Sangat tinggi 53.03-60 1 0 1.11% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Tabel 4.13 menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari tingkat proporsi 

komisaris independen (KOM_IND) perusahaan yang menjadi sampel sebesar 

45.56% termasuk dalam kategori rendah dengan proporsi komisaris independen 

sebesar 32.01% - 39.01%. Proporsi komisaris independen pada kategori tersebut 

menunjukkan telah sesuai dengan ketentuan mengenai jumlah minimal komisaris 

independen yaitu sebesar 30% dari total anggota komisaris. Demikian juga dalam 

kategori sedang, tinggi dan sangat tinggi juga menunjukkan proporsi yang telah 

sesuai dengan ketentuan minimal. Sedangkan sebesar 2.22% dari perusahaan 

sampel belum memenuhi ketentuan minimal proporsi komisaris independen 

karena memiliki komisaris independen kurang dari 30% dari total anggota 

komisaris.  

 

4.1.2.7 Komite Audit 

Komite audit adalah variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini 

dihitung dengan menghitung skor penilaian atas aktivitas komite audit, ukuran 

dan kompetensi komite audit. Semakin tinggi skor menunjukkan kualitas komite 
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audit yang semakin baik. Hasil analisis statistik deskriptif variabel komite audit 

dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komite Audit 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KOM_AUD 90 17 28 21,69 2,252 

Valid N 

(listwise) 

90     

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari data yang berjumlah 90, variabel 

komite audit memiliki rentang 17 hingga 28. Nilai rata-rata (mean) sebesar 21.69 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel pada periode 2013-2014 

memiliki komite audit yang cukup berkualitas. Standar deviasi sebesar 2.252 

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil karena nilainya lebih kecil 

daripada nilai rata-rata. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan 

kecilnya simpangan data, maka data variabel komite audit dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan data komite audit (KOM_AUD) perusahaan sampel yang 

terlampir dalam lampiran. Tingkat kualitas komite audit dari terendah hingga 

tertinggi disajikan dalam Tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 Tingkat Komite Audit 

 

Kategori Interval 
Jumlah Perusahaan 

Persentase 
2013 2014 

Sangat rendah 17 - 19.20 7 5 13.33% 

Rendah 19.21 - 21.41 14 18 35.56% 

Sedang 21.42 - 23.62 16 14 33.33% 

Tinggi 23.63 - 25.83 5 6 12.22% 

Sangat tinggi 25.84 - 28 3 2 5.56% 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016  
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Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa persentase terbanyak dari tingkat 

komite audit (KOM_AUD) perusahaan yang menjadi sampel sebesar 35.56% 

termasuk dalam kategori rendah dengan skor 19.21 – 21.41. Sebanyak 13.33% 

dari perusahaan sampel memiliki tingkat kualitas audit yang sangat rendah dengan 

skor 17 – 19.20, sedangkan sebanyak 5.56% perusahaan sampel memiliki tingkat 

kualitas audit yang sangat tinggi dengan skor 25.84 – 28.  

 

4.1.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda yaitu metode analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh langsung beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. Untuk melakukan analisis regresi, maka terlebih dahulu data penelitian 

harus memenuhi uji pra syarat berupa uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Setelah data penelitian 

memenuhi uji asumsi klasik, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi 

dan pengujian hipotesis. 

4.1.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan yaitu grafik histogram dan 

normal probability plot. Uji statistik yang digunakan yaitu uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berikut ini adalah hasil dari masing-

masing pengujian tersebut beserta penjelasannya: 
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Gambar 4.1 Histogram 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 

 

 Tampilan histogram pada Gambar 4.1 di atas menunjukkan pola lonceng. 

Pola lonceng berarti bahwa grafik tersebut memberikan pola distribusi yang 

normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian 

ini memiliki distribusi yang normal dan dapat digunakan untuk pengujian yang 

selanjutnya. Untuk mendukung hasil analisis grafik histogram di atas, maka 

dilakukan analisis terhadap grafik normal probability plot seperti pada Gambar 

4.2 berikut: 
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Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 

Tampilan grafik normal probability plot pada Gambar 4.2 di atas 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan memiliki 

arah yang mengikuti arah garis diagonal. Pola penyebaran tersebut menunjukkan 

bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis 

selanjutnya. Selain analisis grafik, untuk menguji normalitas pada penelitian ini 

juga menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan hasil seperti pada Tabel 4.16 berikut: 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08740534 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,069 

Positive ,069 

Negative -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,651 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,790 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Tabel Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0.651 dan Asymp.Sig (2-tailed) atau signifikan pada 0.790. Nilai 

probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang normal. Hasil ini sesuai dengan 

hasil analisis grafik.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang digunakan 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah 

Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Hasil analisis nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF) disajikan dalam Tabel 4.17 di bawah ini: 
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Tabel 4.17 Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257   

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 ,940 1,064 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 ,865 1,156 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 ,648 1,544 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 ,986 1,015 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 ,954 1,048 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 ,751 1,331 

a. Dependent Variable: DACC 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Hasil perhitungan nilai tolerance pada Tabel 4.17 di atas menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10. Hal 

ini berarti tidak ada korelasi antarvariabel independen yang nilainya lebih dari 

95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation favctor (VIF) juga menunjukkan 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yang berarti 

tidak ada korelasi antarvariabel independen. Dapat dismpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan Runs Test. Hasil uji 

autokorelasi dengan Runs Test disajikan dalam Tabel 4.18 berikut ini: 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Runs Test 

 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -,00677 

Cases < Test Value 45 

Cases >= Test Value 45 

Total Cases 90 

Number of Runs 37 

Z -1,908 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 

a. Median 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Hasil Runs Test seperti pada Tabel 4.18 menunjukkan nilai test sebesar       

-0.00326 dengan probabilitas 0.056. Probabilitas tersebut di atas nilai signifikansi 

0.05 yang berarti bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi 

antarnilai residual.  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan cara melihat Grafik Plot dan Uji Glejser. Penjelasan untuk masing-masing 

pengujian tersebut dijelaskan pada bagian berikut ini: 



105 
 

 
 

 
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Dari grafik scatterplot seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 di atas 

terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun 

di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel-variabel 

independen yang digunakan. Selain melihat grafik scatterplot, untuk menguji 

heteroskedastisitas juga dilakukan Uji Glejser dengan hasil seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.19 berikut ini: 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Glejser 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,018 ,067  ,263 ,793 

ABN_FEE -,019 ,010 -,214 -1,982 ,051 

TENURE -,001 ,003 -,028 -,245 ,807 

SPEC_AUD ,000 ,014 ,002 ,016 ,988 

KONS_PEM ,000 ,000 -,115 -1,094 ,277 

KOM_IND ,001 ,001 ,172 1,604 ,113 

KOM_AUD ,001 ,003 ,034 ,285 ,777 

a. Dependent Variable: ABSRES 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa 

tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen nilai absolut residual. Hal ini terlihat dari probabilitas yang 

nilainya di atas tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak mengandung heteroskedastisitas.   

 

4.1.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah model penelitian memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, maka langkah 

selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui 

pengaruh abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor, konsentrasi 

kepemilikan, komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas audit. 

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini: 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257 

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 

a. Dependent Variable: DACC 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas maka diperolah persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y= 0.131 – 0.012X1 + 0.001X2 + 0.031X3 + 0.000X4 + 0.004X5  – 0.014X6 + e 

Keterangan: 

Y = kualitas audit 

X1 = abnormal audit fee 

X2 = audit tenure 

X3 = spesialisasi auditor 

X4 = konsentrasi kepemilikan 

X5 = komisaris independen 

X6 = komite audit 

Persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut: 
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1. Nilai konstanta sebesar 0.131 menyatakan bahwa jika variabel independen 

abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi auditor, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen dan komite audit dianggap konstan, maka nilai kualitas 

audit sebesar 0.131. 

2. Koefisien regresi X1 sebesar – 0.012 menunjukkan tanda negatif. Hal ini dapat 

diartikan bahwa setiap penambahan abnormal audit fee sebesar 1 poin akan 

menurunkan akrual diskresioner atau meningkatkan kualitas audit sebesar 

0.012 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0.001 menunjukkan tanda positif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa setiap penambahan audit tenure (masa perikatan audit) 

selama 1 tahun akan meningkatkan akrual diskresioner atau menurunkan 

kualitas audit sebesar 0.001 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0.031 menunjukkan tanda positif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa setiap penambahan spesialisasi sebesar 1 poin akan 

meningkatkan akrual diskresioner atau menurunkan kualitas audit sebesar 

0.031 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

5. Koefisien regresi X4 sebesar 0.000 menunjukkan tanda positif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa setiap penambahan konsentrasi kepemilikan sebesar 1%  

akan menurunkan akrual diskresioner atau meningkatkan kualitas audit sebesar 

0.000 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

6. Koefisien regresi X5 sebesar 0.004 menunjukkan tanda positif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa setiap penambahan proporsi komisaris independen sebesar 
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1% akan meningkatkan akrual diskresioner atau menurunkan kualitas audit 

sebesar 0.004 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

7. Koefisien regresi X6 sebesar  – 0.014 menunjukkan tanda negatif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa setiap penambahan kualitas komite audit sebesar 1 poin 

akan menurunkan akrual diskresioner atau meningkatkan kualitas audit sebesar 

0.014 dan variabel lainnya dianggap konstan. 

 

4.1.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik dan telah diperoleh 

model regresi yang memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi 

dan heteroskedastisitas, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Hasil 

pengujian dan analisis uji hipotesis akan dijelaskan pada bagian berikut ini. 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut ini: 
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Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257 

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 

a. Dependent Variable: DACC 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Hipotesis 1 menyatakan bahwa abnormal audit fee berpengaruh secara 

negatif terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 

menunjukkan nilai t hitung abnormal audit fee (ABN_FEE) sebesar -0.718 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.475 yang lebih besar dari 0.05. Nilai 

koefisien sebesar -0.012 berarti abnormal audit fee memiliki arah hubungan 

negatif terhadap akrual diskresioner atau memiliki arah hubungan positif terhadap 

kualitas audit. Hal tersebut menunjukan bahwa abnormal audit fee berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit dan tidak signifikan, sehingga H1 ditolak.  

Hipotesis 2 menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh secara negatif 

terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai t 

hitung audit tenure (TENURE) sebesar 0.233 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.817 yang lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien sebesar 0.001 berarti tenure 

memiliki arah hubungan positif terhadap akrual diskresioner atau memiliki arah 

hubungan negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukan bahwa audit 
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tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan tidak signifikan, sehingga 

H2 ditolak. 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh secara 

positif terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 menunjukkan 

nilai t hitung spesialisasi auditor (SPEC_AUD) sebesar 1.305 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.196 yang lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien sebesar 

0.031 berarti spesialisasi audit memiliki arah hubungan positif terhadap akrual 

diskresioner atau memiliki arah hubungan negatif terhadap kualitas audit. Hal 

tersebut menunjukan bahwa spesialisasi audit berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit dan tidak signifikan, sehingga H3 ditolak. 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara 

positif terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 menunjukkan 

nilai t hitung konsentrasi kepemilikan (KONS_PEM) sebesar 0.307 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.760 yang lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien 

sebesar 0.000 berarti konsentrasi kepemilikan memiliki arah hubungan positif 

terhadap akrual diskresioner atau memiliki arah hubungan negatif terhadap 

kualitas audit. Hal tersebut menunjukan bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan tidak signifikan, sehingga H4 

ditolak. 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh secara 

positif terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 menunjukkan 

nilai t hitung komisaris independen (KOM_IND) sebesar 2.847 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.006 yang lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisien sebesar 0.004 
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berarti komisaris independen memiliki arah hubungan positif terhadap akrual 

diskresioner atau memiliki arah hubungan negatif terhadap kualitas audit. Hal 

tersebut menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit namun arah pengaruhnya negatif, sehingga H5 ditolak. 

Hipotesis 6 menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara positif 

terhadap kualitas audit. Output SPSS seperti pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai t 

hitung komisaris audit (KOM_AUD) sebesar -2.912 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.005 yang lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisien sebesar -0.014 berarti 

komite audit memiliki arah hubungan negatif terhadap akrual diskresioner atau 

memiliki arah hubungan positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukan 

bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan signifikan, 

sehingga H6 diterima. 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan di atas maka ringkasan 

hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Abnormal audit fee berpengaruh negatif terhadap  kualitas 

audit 

Ditolak  

H2 Audit tenure berpengaruh negatif terhadap  kualitas audit Ditolak 

H3 Spesialisasi audit berpengaruh positif terhadap  kualitas 

audit 

Ditolak 

H4 Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap  

kualitas audit 

Ditolak 

H5 Komisaris independen berpengaruh positif terhadap  

kualitas audit 

Ditolak 

H6 Komite audit berpengaruh positif terhadap  kualitas audit Diterima 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 
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2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut ini: 

Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Mode

l 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,405
a
 ,164 ,104 .09050945 

a. Predictors: (Constant), KOM_AUD, KOM_IND, KONS_PEM, TENURE, 

ABN_FEE, SPEC_AUD 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 

 Hasil uji koefisien determinasi seperti yang disajikan dalam Tabel 4.23 

menunjukkan nilai Adjusted R square sebesar 0.104. Hal ini berarti bahwa 10.4% 

dari variasi kualitas audit dapat dijelaskan oleh variasi variabel abnormal audit 

fee, audit tenure, spesialisasi audit, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen dan komite audit, sedangkan sisanya sebesar 89.6% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model regresi.  

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengaruh Abnormal Audit Fee terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah abnormal audit 

fee berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Teori low balling menyatakan 

bahwa audit fee yang dirancang di bawah nilai standar pada perjanjian awal audit 

dapat mengurangi independensi auditor. KAP yang menerima audit fee yang lebih 

rendah dari fee normal akan menyesuaikan audit effort mereka, misalnya dengan 
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mengurangi prosedur audit, mengurangi jam kerja, dan menempatkan staf yang 

kurang kompeten. Di sisi lain, KAP yang menerima audit fee lebih tinggi dari fee 

normal dapat menyebabkan auditor lebih toleran terhadap tindakan oportunistik 

manajemen sehingga dapat menurunkan kualitas audit. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa abnormal audit fee tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, sehingga hipotesis pertama (H1) 

ditolak. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya kualitas audit tidak dapat 

ditentukan oleh abnormal audit fee yang diperoleh auditor. Hasil statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel membayarkan 

fee audit mendekati fee normal yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat 

meniadakan pengaruh abnormal audit fee terhadap kualitas audit.  

Tidak adanya pengaruh abnormal audit fee terhadap kualitas audit juga 

dapat disebabkan karena auditor dalam melaksanakan auditnya telah profesional 

dan sesuai dengan standar yang berlaku (Dhimadhanu, 2016). Auditor yang 

profesional dan mematuhi standar yang berlaku akan mempertahankan 

independensinya selama proses audit tanpa dipengaruhi oleh penerimaan fee audit 

yeng lebih rendah atau lebih tinggi dari fee normal, sehingga kualitas audit yang 

dihasilkan dapat tetap terjaga dengan baik.  

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa pertimbangan yang wajar akan 

keuntungan pada masa yang akan datang menyebabkan auditor menurunkan audit 

fee hingga profit minimum pada masa awal penugasan, namun hal tersebut tidak 

mempengaruhi independensi karena praktik tersebut didasarkan pada kompetisi 

pasar jasa asurans. Kompetisi pasar jasa asurans akan menyebabkan auditor 
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berusaha untuk mendapatkan klien salah satunya dengan cara menetapkan fee 

audit yang rendah. Namun, fee audit yang rendah tersebut tidak mempengaruhi 

independensi karena di sisi lain auditor juga memiliki kepentingan untuk menjaga 

reputasinya agar tetap dapat bertahan pada persaingan pasar yang semakin ketat. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur kewajiban rotasi audit baik 

rotasi partner maupun rotasi KAP, sehingga persaingan pasar audit cukup tinggi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa abnormal audit fee dapat mempengaruhi kualitas audit, 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Asthana dan Boone (2012) dan 

Fitriany, dkk (2015). Penelitian ini mendukung penelitian Xie et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa abnormal audit fee tidak mempengaruhi kualitas audit. Selain 

itu, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Choi et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa abnormal audit fee negatif tidak mempengaruhi kualitas audit. 

 

4.2.2 Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah audit tenure berpengaruh 

negatif terhadap kualitas audit. Konsep kualitas audit menjelaskan bahwa audit 

yang berkualitas dapat diwujudkan apabila auditor memiliki independensi, baik 

independensi dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat independensi auditor adalah 

lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien. Hal ini dikarenakan semakin 

lama auditor melakukan perikatan audit dengan klien maka akan menyebabkan 
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kedekatan emosional di antara mereka, sehingga independensi selama pelaksanaan 

audit dapat terganggu. 

Hasil pengujian tentang pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit 

menunjukkan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas audit, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini berarti 

lamanya masa perikatan yang dilakukan antara auditor dengan klien tidak 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dhimadhanu (2016) menyatakan 

bahwa audit tenure yang tidak mempengaruhi kualitas audit dapat disebabkan 

karena auditor dalam melaksanakan auditnya telah profesional dan sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

Adanya kewajiban rotasi audit di Indonesia juga dapat meniadakan 

pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit. Pembatasan masa perikatan audit 

dapat mencegah kedekatan emosional antara auditor dengan klien yang 

diakibatkan oleh masa perikatan yang terlalu lama, sehingga independensi auditor 

akan tetap terjaga. Hasil analisis deksriptif menunjukkan bahwa audit tenure 

berada pada tingkat rendah, sehingga tingkat kedekatan emosional antara auditor 

dan klien belum terjalin erat dan independensi tidak terganggu. 

Wahyuni dan Fitriany (2012) mengungkapkan bahwa ketiadaan pengaruh 

tenure terhadap kualitas audit diduga disebabkan oleh dua faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi yang memiliki 

pengaruh yang sama kuat dan bertolak belakang. Semakin lama masa perikatan 

akan meningkatkan kompetensi yang dapat meningkatkan kualitas audit. Di sisi 

lain, semakin lama masa perikatan juga akan menurunkan independensi yang 
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dapat menurunkan kualitas audit. Hubungan yang sama kuat di antara dua hal 

tersebut dapat menghilangkan pengaruh yang signifikan antara audit tenure dan 

kualitas audit. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Thuneibat (2011) yang menyatakan bahwa tenure berpengaruh negatif terhadap 

kualitas audit setelah adanya peraturan rotasi dan berpengaruh positif sebelum 

adanya peraturan rotasi. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian 

Putri dan Wiratmaja (2015) yang menyatakan bahwa audit tenure memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian ini mendukung 

temuan penelitian Permana (2012), Bafqi (2013) dan Maharani (2014) yang tidak 

menemukan adanya pengaruh tenure terhadap kualitas audit serta penelitian 

Wahyuni dan Fitriany (2012) yang menemukan tidak adanya hubungan audit 

tenure dan kualitas audit setelah adanya regulasi. 

 

4.2.3 Pengaruh Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah spesialisasi auditor berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. penggunaan auditor dengan spesialisasi dapat 

meningkatkan kualitas audit. Konsep kualitas audit menyatakan bahwa kualitas 

audit dapat diwujudkan dengan adanya kompetensi. Auditor yang kompeten 

merupakan auditor yang memiliki kemampuan untuk menemukan penyimpangan 

yang dilakukan oleh klien. Untuk memiliki kemampuan tersebut auditor harus 

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol 

perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri yang 
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diauditnya. Spesialisasi auditor pada suatu industri tertentu memiliki tujuan untuk 

untuk memiliki pemahaman tersebut dengan lebih baik dibandingkan dengan 

auditor yang tidak melakukan spesialisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penggunaan auditor spesialis dapat meningkatkan kualitas audit. 

Hasil pengujian tentang pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit 

menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan di antara kedua variabel 

tersebut. Hal ini berarti penggunaan auditor spesialis tidak dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya kualitas audit. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga 

(H3) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit ditolak. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel lebih banyak menggunakan auditor spesialis, namun penggunaan auditor 

spesialis tidak menjamin kualitas audit meningkat. 

Wahyuni dan Fitriany (2012) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh 

spesialisasi auditor terhadap kualitas audit diduga auditor spesialis karena auditor 

spesialis lebih memahami bahwa akrual diskresioner yang terjadi tidak hanya 

disebabkan oleh motif oportunistik, namun juga oleh motif efisiensi. Motif 

oportunistik yaitu saat pengelolaan akrual dilakukan untuk memaksimalkan 

utilitas manajer dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan 

political costs, sedangkan motif efisiensi yaitu saat pengelolaan akrual dilakukan 

untuk melindungi manajer dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tidak terduga atau untuk mempengaruhi nilai pasar saham 

perusahaannya. Motif oportunistik akan menyebabkan auditor lebih tidak 

memberikan toleransi pada pengelolaan akrual, sedangkan motif efisiensi akan 
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menyebabkan auditor lebih memberikan toleransi pada pengelolaan akrual. 

Adanya pengaruh yang berlawanan dan sama kuat dari dua motif tersebut akan 

dapat meniadakan pengaruh auditor spesialis pada nilai akrual. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan dan Fitriany (2011) dan Putri dan Wiratmaja (2015) yang menemukan 

bukti bahwa spesialisasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit. Namun penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

dan Fitriany (2012) yang menemukan tidak adanya pengaruh spesialisasi auditor 

terhadap kualitas audit setelah adanya regulasi serta penelitian Ali dan Aulia 

(2015) yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh spesialisasi auditor 

terhadap kualitas audit.  

 

4.2.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam teori keagenan, kepemilikan 

yang terkonsentrasi akan memindahkan konflik keagenan dari konflik antara 

pemegang saham dan agen menjadi konflik antara pemegang saham mayoritas 

dan manajemen dengan pemegang saham minoritas. Pemegang mayoritas 

memiliki peran yang besar dalam mengendalikan perusahaan karena besarnya hak 

suara yang dimilikinya. Pemegang saham mayoritas juga memiliki kepentingan 

yang lebih besar atas nilai investasi yang dimilikinya, sehingga pemegang 

mayoritas menghindari tindakan apropriasi yang dapat berisiko terhadap nilai 
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investasi yang dimilikinya dengan cara menyajikan informasi keuangan yang 

valid. 

Hasil pengujian tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas 

audit menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan di antara kedua 

variabel tersebut. Hal ini berarti tingkat konsentrasi struktur kepemilikan 

perusahaan tidak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas audit. Hipotesis  

keempat (H4) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit ditolak.  Hasil statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa konsentrasi kepemilikan pada perusahaan sampel tinggi, namun tingginya 

hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas pada perusahaan yang 

terkonsentrasi belum digunakan secara maksimal untuk meningkatkan nilai positif 

perusahaan melalui kualitas audit. 

Tidak adanya pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas audit 

dapat disebabkan karena pada umumnya perusahaan publik di Indonesia memiliki 

struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada institusi. Kepemilikan institusional 

tidak mempengaruhi kualitas audit didasarkan pada pandangan atau konsep yang 

menyatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada 

laba jangka pendek (Porter 1992 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Bahkan, 

fokus pada laba jangka pendek dapat dapat mengakibatkan manajer terpaksa 

untuk meningkatkan laba jangka pendek. Kepemilikan institusional akan 

membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari para investor, 

sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba.  
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Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Diyanty, dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Zureigat (2011) yang tidak menemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas audit. 

 

4.2.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dalam konsep good corporate 

governance, komisaris independen merupakan organ yang sangat penting untuk 

menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan komisaris 

independen akan lebih obyektif dalam melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan akibat ketiadaan hubungan apa pun dengan pihak perusahaan. 

Semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan semakin 

baik menciptakan lingkungan pengawasan yang efektif, sehingga audit yang 

dilaksanakan dalam perusahaan tersebut akan lebih berkualitas. 

Hasil pengujian tentang pengaruh komisaris independen terhadap kualitas 

audit menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan di antara kedua variabel 

tersebut. Tanda positif pada koefisiennya menunjukkan adanya pengaruh positif 

komisaris independen terhadap akrual diskresioner atau pengaruh negatif terhadap 

kualitas audit. Hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen dalam 

perusahaan maka akan semakin menurunkan kualitas audit. Berdasarkan hasil 
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tersebut maka hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap kualitas audit ditolak.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi komisaris 

independen dalam perusahaan tidak mencerminkan efektivitas pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan. Efektivitas pengendalian tergantung pada nilai, 

norma dannkepercayaan yang diterima dalam suatu institusi serta peran dewan 

komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen. Bahkan, ada 

beberapa faktor yang menyebabkan komisaris independen justru dapat 

menurunkan kualitas audit, di antaranya adalah penempatan yang hanya bertujuan 

untuk formlitas dan panjangnya masa jabatan yang dapat mempengaruhi 

independensi dari komisaris independen. 

Pengaruh negatif komisaris independen terhadap kualitas audit dapat 

dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris 

independen mungkin hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formal untuk 

memenuhi peraturan Bapepam dan LK (Anggraini dan Utama 2013), sementara 

pemegang saham mayoritas (pengendali/founder) masih memegang peranan 

penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono 2005).  

Senada dengan pernyataan tersebut, Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa 

pengangkatan komisaris independen di Indonesia mungkin hanya dilakukan untuk 

pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan good 

corporate governance (GCG) dalam perusahaan. Tujuan formalitas tersebut dapat 

berdampak pada kriteria komisaris independen yang dipilih. Beberapa komisaris 

independen yang diangkat mungkin tidak memiliki latar belakang bisnis, sehingga 
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pengetahuan tentang bisnisnya kurang baik. Hal ini dapat berakibat pada kualitas 

saran yang diberikan dalam pengabilan keputusan.  

Pengaruh negatif komisaris independen terhadap kualitas audit juga dapat 

disebabkan karena panjangnya masa jabatan komisaris independen dalam suatu 

perusahaan. Anggraini dan Utama (2013) menyatakan bahwa semakin lama 

komisaris independen menjabat, semakin tidak efektif keputusan yang diambil 

karena masalah independensi. Pada umunya rata-rata masa jabatan komisaris 

independen berkisar antara 3-5 tahun. Apabila lebih dari 9 tahun maka 

independensi dewan komisaris akan dinilai poor.  

Hasil penelitian ini tidak konsisiten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Abusbaiha (2015) dan Diyanty, dkk (2015) yang menemukan bukti bahwa 

komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho 

dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba yang berarti terdapat pengaruh 

negatif komisaris independen terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini 

juga mendukung penelitian Anggraini dan Utama (2013) yang menyatakan bahwa 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas akrual. 

 

4.2.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Dalam konsep good corporate governance, komite 

audit merupakan komite yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena 
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peran dari komite ini sangat penting terutama dalam mewujudkan pemantauan 

yang baik terhadap pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berperan 

dalam memantau proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, sehingga 

kualitas audit dapat dipengaruhi oleh kualitas komite audit. 

Hasil pengujian tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas audit 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan di antara kedua variabel tersebut. 

Tanda negatif pada koefisiennya menunjukkan adanya pengaruh negatif komite 

audit terhadap akrual diskresioner atau pengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Semakin efektif komite audit maka akan semakin baik pemantauan terhadap 

pelaksanaan audit dan semakin baik dalam mengurangi pengelolaan akrual, 

sehingga hipotesis keenam (H6) diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung pelaksanaan good corporate governance 

pada perusahaan. Good corporate governance menekankan pada pencapaian 

kepentingan semua pihak secara seimbang. Komite audit merupakan salah satu 

komite yang mendukung keberhasilan peneraoan good corporate governance 

dalam suatu perusahaan. Tanggung jawab komite audit di antaranya adalah 

memberikan pendapat yang independen dalam hal terjadi perbedaan antara 

manajer dengan auditor eksternal dan menelaah informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Ajmi (2009), Soliman dan Elsalam (2012) dan Diyanty, dkk 

(2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini meneliti tentang abnormal audit fee, audit tenure, spesialisasi 

auditor dan mekanisme good corporate governance (konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen dan komite audit) terhadap kualitas audit. Penelitian ini 

dilakukan terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Indonesia Stock 

Exchange tahun 2013-2014. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 

sampling dan diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan selama 2013-2014. 

Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear 

berganda dengan bantuan software SPSS 21. Berdasarkan hasil pengujian dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa abnormal audit fee 

berpengaruh secara negatif terhadap kualitas audit ditolak. Hasil pengujian 

regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.475>0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa abnormal audit fee tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit. 

2. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh 

secara negatif terhadap kualitas audit ditolak. Hasil pengujian regresi 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.817>0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa audit tenure tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit
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3. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit ditolak. Hasil pengujian 

regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.196>0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit. 

4. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit ditolak. Hasil pengujian 

regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.760>0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit. 

5. Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit ditolak. Hasil pengujian 

regresi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.006<0.05 dan nilai 

koefisien sebesar 0.004 berarti komisaris independen memiliki arah 

hubungan positif terhadap akrual diskresioner atau memiliki arah hubungan 

negatif terhadap kualitas audit. Dapat disimpulkan bahwa komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 

6. Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh 

secara positif terhadap kualitas audit diterima. Hasil pengujian regresi 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0.005<0.05 dan nilai koefisien 

sebesar -0.016 berarti komite audit memiliki arah hubungan negatif terhadap 

akrual diskresioner atau memiliki arah hubungan positif terhadap kualitas 
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audit. Dapat dismpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. KAP hendaknya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang terkait 

dengan rotasi audit dalam membatasi masa perikatan dengan suatu klien, 

karena hal ini dapat bermanfaat untuk menjaga independensi auditor. 

2. Perusahaan hendaknya terus meningkatkan kualitas komite audit yang 

dimiliki dengan cara melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan Keputusan Bapepam dengan Nomor Kep-643/BL/2012, 

karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas audit perusahaan. 

3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan terkait komisaris 

independen dengan menambahkan persyaratan kompetensi yang harus 

dimiliki oleh komisaris independen, misalnya memiliki pemahaman dan 

pengalaman yang memadai dalam bidang bisnis terkait sehingga dalam 

menjalankan perannya sebagai pengawas kegiatan dan penasihat direksi 

dapat lebih efektif.  

4. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran kualitas audit yang 

lain, misalnya dengan AQMS (Audit Quality Metric Score) sehingga dapat 

merepresentasikan kualitas audit dengan lebih baik, serta memperhatikan 

peraturan terbaru tentang rotasi audit yaitu PP No. 20 Tahun 2015.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Nonkeuangan yang Menjadi Sampel 

No Kode Nama Perusahaan No Kode Nama Perusahaan 

1 ACES 
Aces Hardware Indonesia 

Tbk 

24 
INPP 

Indonesian Paradise 

Property Tbk 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 25 INTD Perusahaan Inter-Delta Tbk 

3 ALDO Alkindo Naratama Tbk 26 JAWA Jaya Agra Wattie Tbk 

4 ALMI 
Alumindo Light Metal 

Industry Tbk 

27 
JKON 

Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk 

5 ANTM 
Perusahaan Aneka 

Tambang (Persero) Tbk 

28 
KBLI 

KMI Wire and Cable Tbk 

6 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 
29 

KBRI 
Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk 

7 BATA Sepatu Bata Tbk 
30 

KDSI 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 

8 BMSR 
Bintang Mitra Semestaraya 

Tbk 

31 
KIAS 

Keramika Indonesia 

Assosiasi Tbk 

9 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 32 KLBF Kalbe Farma Tbk 

10 BWPT Eagle High Plantations Tbk 
33 

LSIP 
PP London Sumatra 

Indonesia Tbk 

11 CTTH Citatah Tbk 34 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 

12 DILD Intiland Development Tbk 35 MSKY MNC Sky Vision Tbk 

13 
DVLA 

Darya-Varia Laboratoria 

Tbk 

36 
PLIN 

Perusahaan Plaza Indonesia 

Realty Tbk 

14 
ELSA 

Elnusa Tbk 37 
RBMS 

Ristia Bintang 

Mahkotasejati Tbk 

15 
EMTK 

Elang Mahkota Teknologi 

Tbk 

38 
SIMP 

Perusahaan Salim Ivomas 

Pratama Tbk 

16 
GDST 

Gunawan Dianjaya Steel 

Tbk 

39 
SKBM 

Sekar Bumi Tbk 

17 GEMA  Gema Grahasarana Tbk 40 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

18 
GEMS 

Golden Energy Mines Tbk 41 
TAXI 

Express Transindo Utama 

Tbk 

19 
GPRA 

Perdana Gapura Prima Tbk 42 
TINS 

Perusahaan Timah (Persero) 

Tbk 

20 
GWSA 

Greenwood Sejahtera Tbk 43 
TOWR 

Sarana Menara Nusantara 

Tbk 

21 HERO Hero Supermarket Tbk 44 WAPO Wahana Pronatural Tbk 

22 
ICBP 

Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 

45 
YPAS 

Yanaprima Hastapersada 

Tbk 

23 
INDF 

Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
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Lampiran 2 Daftar Perhitungan Akrual Dikresioner 

Kode 
TACCit/TAit-1 1/TAit-1 (∆REVit/TAit-1)-(∆RECit/TAit-1) PPEit/TAit-1 ∆CFOit/TAit-1 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

ACES 0.167803 0.045879 5.21672E-13 4.03402E-13 0.353757 0.262705 0.396230 0.344889 -0.004598 0.102392 

AKRA 0.215552 -0.091493 8.48355E-14 6.8338E-14 -0.039313 0.008990 0.518599 0.450520 -0.114943 0.277083 

ALDO -0.092284 0.069958 5.40842E-12 3.31698E-12 0.409071 0.210419 0.840344 0.565963 0.102663 -0.131624 

ALMI 0.388988 0.340696 5.31471E-13 3.63362E-13 -0.235172 0.056597 1.039561 0.731275 -0.359731 -0.083531 

ANTM 0.012822 -0.053371 5.07394E-14 4.57349E-14 0.076396 -0.081725 0.592750 0.658785 -0.037211 0.010723 

ASSA 0.091285 0.065070 4.74159E-13 4.60354E-13 0.093306 0.044558 1.145016 1.306405 0.031386 0.000958 

BATA -0.006502 0.012636 1.74183E-12 1.46911E-12 0.247601 0.159923 0.648993 0.648664 0.003020 0.020675 

BMSR 0.071836 -0.421577 1.49216E-12 1.4067E-12 0.142900 0.152413 0.042194 0.025456 0.178604 0.299529 

BTON 0.102032 -0.000079 6.89175E-12 5.67743E-12 -0.261542 -0.090867 0.294064 0.244550 -0.101846 -0.019496 

BWPT -0.025042 0.008755 2.03542E-13 1.61279E-13 0.038189 0.177132 0.452818 0.682792 -0.008565 0.007344 

CTTH -0.020617 -0.062017 3.82498E-12 3.05848E-12 0.222656 -0.117562 0.989871 0.806943 -0.016004 0.047153 

DILD 0.013776 0.155391 1.64156E-13 1.32864E-13 0.050302 0.044402 0.093051 0.056281 0.011353 -0.130582 

DVLA 0.017554 -0.019753 9.305E-13 8.40298E-13 0.025311 0.023503 0.400269 0.398030 -0.011423 -0.002097 

ELSA -0.118975 -0.000572 2.32853E-13 2.28782E-13 -0.117479 0.972017 0.686084 0.748914 0.050357 -0.076175 

EMTK -0.023835 0.003098 9.82521E-14 7.79689E-14 0.092228 -0.895840 0.370564 0.363068 0.047453 -0.012450 

GDST -0.086805 -0.196544 8.59128E-13 8.3928E-13 -0.170859 -0.148589 0.656196 0.960776 -0.152315 0.022928 

GEMA  0.005764 0.027908 2.33165E-12 2.64828E-12 0.138211 -0.014934 0.269578 0.352009 0.000585 -0.022640 

GEMS -0.008932 0.009154 2.9067E-13 2.48608E-13 0.081189 0.241417 0.228174 0.206176 0.195710 -0.025854 

GPRA 0.064801 0.012456 7.63213E-13 7.50386E-13 0.155030 -0.018035 0.027550 0.031010 0.047624 0.040068 

GWSA 0.100121 0.209939 4.81962E-13 4.8883E-13 -0.225638 0.039547 0.076875 0.106219 -0.119984 -0.095004 

HERO 0.108127 0.020809 1.89511E-13 1.28894E-13 0.256771 0.200694 0.998831 0.828671 -0.087010 -0.028133 

ICBP 0.004072 -0.062497 1.68565E-14 4.70202E-14 0.055604 0.215117 0.132843 0.433154 -0.017868 0.087803 
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Kode 
TACCit/TAit-1 1/TAit-1 (∆REVit/TAit-1)-(∆RECit/TAit-1) PPEit/TAit-1 ∆CFOit/TAit-1 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

INDF -0.059203 -0.052796 1.68565E-14 1.28053E-14 0.104487 0.083006 0.553160 0.422504 -0.008264 0.029971 

INPP -0.071084 -0.013645 5.42408E-13 5.10019E-13 0.144936 0.046236 0.882112 0.840296 0.003790 -0.032272 

INTD 0.050255 -0.007676 1.85991E-11 1.8722E-11 0.091200 -0.228511 0.415262 0.334132 -0.052245 0.045120 

JAWA 0.006623 -0.016435 4.46293E-13 3.76076E-13 -0.020908 0.040500 0.428129 0.433521 -0.085292 0.015115 

JKON 0.108192 0.033152 3.90972E-13 2.92653E-13 0.197540 0.015054 0.313944 0.322154 0.050672 0.050620 

KBLI 0.086643 -0.074793 8.60809E-13 7.47931E-13 0.128648 -0.133161 0.702326 0.639013 -0.031530 0.147494 

KBRI 0.002913 0.042585 1.34998E-12 1.26783E-12 -0.041833 -0.015738 0.980915 1.504976 0.006906 -0.031366 

KDSI -0.086478 0.080735 1.75265E-12 1.17615E-12 0.101631 0.212157 1.099934 0.802278 0.061131 -0.128787 

KIAS -0.055819 0.016924 4.66458E-13 4.40353E-13 0.079282 -0.034675 1.000597 0.997782 0.028889 -0.062186 

KLBF 0.110794 -0.017226 1.0618E-13 8.83778E-14 0.215599 0.103833 0.483633 0.466570 -0.047711 0.122757 

LSIP -0.063950 -0.074968 1.32419E-13 1.25394E-13 -0.018878 0.078380 0.505027 0.558807 -0.021426 0.032978 

MNCN 0.041272 0.081668 1.11595E-13 1.04001E-13 -0.021235 -0.000940 0.363544 0.472649 0.030517 -0.035552 

MSKY -0.299378 -0.163882 2.02453E-13 1.677E-13 0.113575 0.031687 1.200663 1.090426 0.092897 -0.028388 

PLIN -0.154718 -0.069729 2.53147E-13 2.42318E-13 -0.082643 0.029913 0.393110 0.396370 0.031719 0.000359 

RBMS -0.266792 0.016793 6.54399E-12 6.28939E-12 -0.099043 0.182354 0.020973 0.019510 0.160603 -0.166379 

SIMP -0.056580 -0.059003 3.76301E-14 3.56314E-14 -0.024873 0.064997 0.469639 0.514006 -0.021993 0.022320 

SKBM 0.134270 0.081933 3.46066E-12 2.00943E-12 1.613126 0.428441 0.780123 0.660967 0.146850 0.058020 

SMRA 0.202910 0.209569 1.85035E-13 7.32111E-14 0.091331 0.104711 0.113610 0.050665 -0.242437 -0.107935 

TAXI -0.077740 -0.019978 5.60919E-13 4.67937E-13 0.071993 0.012739 1.115427 1.347399 0.021715 -0.051578 

TINS 0.209251 0.162208 1.63907E-13 1.26851E-13 -0.409213 0.005703 0.802828 0.665873 -0.363221 0.015318 

TOWR -0.166929 -0.160759 7.36726E-14 6.43746E-14 0.038286 0.065010 0.874663 0.802712 0.032348 0.058335 

WAPO -0.001204 -0.002069 2.98666E-13 8.72875E-12 -0.001447 0.225603 0.022321 0.653643 0.000976 -0.032445 

YPAS 0.038588 -0.099345 2.86174E-12 1.62899E-12 0.119023 -0.035479 0.758621 0.434876 0.059782 0.096625 
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Lampiran 3 Daftar Akrual Diskresioner 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 0.09798 0.05489 INPP -0.06725 -0.04865 

AKRA 0.12209 0.20458 INTD 0.07823 -0.01769 

ALDO -0.02655 0.10481 JAWA -0.07466 -0.03502 

ALMI 0.32034 0.27922 JKON 0.08581 0.04843 

ANTM -0.03321 -0.04258 KBLI 0.05319 0.03842 

ASSA 0.14363 0.01159 KBRI 0.04325 -0.08974 

BATA -0.02936 0.0889 KDSI -0.01156 -0.09627 

BMSR 0.12528 0.12752 KIAS -0.01688 -0.09821 

BTON 0.05946 0.05594 KLBF 0.03228 0.033 

BWPT -0.05894 0.08441 LSIP -0.09599 -0.07536 

CTTH -0.0112 -0.00345 MNCN 0.03238 0.03474 

DILD -0.0408 -0.00024 MSKY -0.20316 -0.02061 

DVLA -0.01768 -0.0499 PLIN -0.15244 -0.02887 

ELSA -0.07325 -0.15834 RBMS -0.17286 -0.13723 

EMTK -0.03312 0.06194 SIMP -0.0921 -0.06987 

GDST -0.17458 -0.13786 SKBM 0.07984 -0.01324 

GEMA  -0.03912 -0.00553 SMRA -0.0298 0.06203 

GEMS 0.07361 -0.0817 TAXI -0.03193 0.15669 

GPRA 0.02093 -0.05098 TINS 0.01179 0.16751 

GWSA -0.01421 0.08599 TOWR -0.13469 -0.12016 

HERO 0.04539 0.03316 WAPO -0.0629 -0.0648 

ICBP -0.06848 0.11846 YPAS 0.08555 -0.04604 

INDF -0.09216 -0.012    
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Lampiran 4 Daftar Perhitungan Abnormal Audit Fee 

Kode AFEE Lnta NBS NGS Invrec Employ Losslag Lev ROA Liquid Big4 Short 

Ten 

BTM Chgsale  

2013 

ACES 19.0168 28.5388 1.3863 0.6931 0.4589 104.4749 0 0.2273 0.2029 3.9774 0 0 0.1893 0.2711 

AKRA 20.8002 30.3143 1.7918 1.0986 0.4220 49.8197 0 0.6335 0.0421 1.1714 1 0 0.3159 0.0454 

ALDO 19.0085 26.4320 1.3863 0.6931 0.5603 13.9284 0 0.5360 0.0749 1.2997 0 0 0.3854 0.3972 

ALMI 19.1578 28.6434 1.0986 1.9459 0.4379 34.0441 0 0.7611 0.0095 1.0591 0 0 3.5570 -0.1273 

ANTM 20.9701 30.7159 1.0986 1.0986 0.1663 51.4198 0 0.4149 0.0187 1.8364 1 1 1.2305 0.0388 

ASSA 20.0789 28.4068 1.3863 0.6931 0.0660 23.4947 0 0.6202 0.0424 0.4894 1 0 0.8672 0.1036 

BATA 20.5515 27.2464 0.6931 1.0986 0.4770 30.0998 0 0.4170 0.0652 1.6926 1 0 0.2880 0.2219 

BMSR 19.1138 27.2898 1.3863 0.6931 0.4256 7.6811 1 0.5358 -0.0393 1.2016 0 0 2.0933 0.1369 

BTON 18.7572 25.8945 0.6931 0.6931 0.1528 5.6569 0 0.2119 0.1469 3.6308 0 0 1.4022 -0.2354 

BWPT 20.6507 29.4556 1.3863 1.0986 0.0244 23.1301 0 0.7724 -0.0045 0.9988 0 0 0.2447 0.0323 

CTTH 19.5193 26.5131 1.0986 1.0986 0.6549 29.1376 0 0.7577 0.0015 1.0790 0 0 1.0059 0.2417 

DILD 20.8455 29.6494 2.0794 0.6931 0.0922 36.4829 0 0.4558 0.0438 0.7900 0 0 1.2544 0.0329 

DVLA 21.1750 27.8050 1.3863 1.0986 0.4906 32.7567 0 0.2314 0.1057 4.2418 1 0 0.3712 0.0120 

ELSA 21.8547 29.1060 1.3863 0.6931 0.2426 34.7131 0 0.4772 0.0555 1.5974 1 0 0.9488 -0.1522 

EMTK 21.0597 30.1825 1.3863 1.0986 0.1362 55.3534 0 0.2699 0.1064 4.3077 1 0 0.2991 0.0867 

GDST 18.8589 27.8062 0.6931 1.6094 0.2370 22.2711 0 0.2577 0.0771 2.9888 0 0 1.2541 -0.1996 

GEMA  20.0301 26.6571 1.6094 1.0986 0.3015 30.7734 0 0.6010 0.0491 1.7814 0 0 1.0017 0.1574 

GEMS 21.5055 29.0229 1.0986 2.0794 0.2167 24.6982 0 0.2619 0.0423 1.8330 1 1 0.2321 0.1165 

GPRA 19.6763 27.9182 1.0986 0.6931 0.7932 25.9422 0 0.3990 0.0799 3.8903 0 0 1.2402 0.1217 

GWSA 20.2533 28.3468 1.3863 0.6931 0.1048 6.2450 0 0.1227 0.0706 5.7154 1 1 1.4470 -0.3040 

HERO 21.5562 29.6798 1.0986 0.6931 0.2735 128.4796 0 0.3097 0.0865 1.6288 1 0 0.5279 0.1792 
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Kode AFEE Lnta NBS NGS Invrec Employ Losslag Lev ROA Liquid Big4 Short 

Ten 

BTM Chgsale  

ICBP 22.3327 30.6882 1.9459 2.7081 0.2548 166.8263 0 0.3762 0.1051 2.4106 1 0 0.2230 0.1655 

INDF 21.8864 31.9889 1.7918 2.9444 0.1097 291.3263 0 0.5086 0.0438 1.6673 1 0 0.6622 0.0982 

INPP 18.8876 28.3043 1.3863 1.3863 0.0157 9.3808 0 0.4720 0.0134 2.3113 0 1 1.9572 0.1391 

INTD 18.1975 24.7013 1.6094 0.6931 7.9104 12.7279 0 0.5586 0.0805 2.7354 0 0 0.5242 0.0662 

JAWA 20.6179 28.6090 1.3863 1.0986 0.0483 139.7247 0 0.5207 0.0263 0.6465 0 0 0.8884 -0.0125 

JKON 20.2412 28.8598 1.7918 1.3863 0.3055 34.7994 0 0.5270 0.0617 1.6040 0 0 0.1802 0.1796 

KBLI 19.4854 27.9215 1.3863 1.9459 0.5870 29.7153 0 0.3368 0.0550 2.5502 1 0 1.5582 0.2237 

KBRI 17.9899 27.3937 0.6931 1.0986 0.0049 9.1104 0 0.1211 -0.0307 1.3898 0 0 1.5958 -0.0415 

KDSI 19.0085 27.4688 1.0986 1.0986 0.3318 41.8091 0 0.5860 0.0423 1.4445 0 0 2.5193 0.1000 

KIAS 19.2316 28.4512 1.3863 0.6931 0.1928 42.5088 0 0.0986 0.0332 5.2726 0 1 0.8847 0.0575 

KLBF 21.8179 30.0572 1.6094 1.0986 0.4708 102.8202 0 0.2488 0.1741 2.8393 1 0 0.1451 0.2091 

LSIP 21.9276 29.7073 1.6094 1.0986 0.0616 120.1457 0 0.1706 0.0964 2.4852 1 0 0.5023 -0.0098 

MNCN 20.3737 29.8944 1.6094 0.6931 0.4571 81.1973 0 0.1947 0.1882 4.2402 1 0 0.2092 0.0267 

MSKY 20.0301 29.4166 1.6094 0.6931 0.1395 46.3465 0 0.7027 -0.0817 1.1242 1 0 0.6274 0.1050 

PLIN 20.9666 29.0485 1.7918 0.6931 0.0362 39.3319 0 0.4767 0.0081 1.0975 1 0 0.3169 -0.0768 

RBMS 18.4454 25.7922 0.6931 0.6931 0.2432 7.0711 0 0.1960 -0.0880 3.0331 0 0 4.2996 -0.1332 

SIMP 22.0430 30.9655 1.0986 2.4849 0.0961 193.2667 0 0.4260 0.0226 0.8286 1 0 1.3057 -0.0201 

SKBM 18.6113 26.9332 1.3863 1.0986 0.4564 29.1376 0 0.5959 0.1171 1.3302 0 1 0.4840 1.0909 

SMRA 21.7457 30.2454 1.6094 0.6931 0.2441 42.0714 0 0.6590 0.0802 101.9542 1 0 0.4139 0.0462 

TAXI 21.7165 28.3904 0.6931 1.0986 0.0359 43.5775 0 0.6270 0.0621 1.0378 1 1 0.2545 0.0777 

TINS 21.4064 29.6958 1.6094 0.6931 0.4488 57.5674 0 0.3794 0.0653 2.1974 1 1 0.6075 -0.2499 

TOWR 21.5163 30.3741 1.0986 1.0986 0.0434 26.4386 0 0.7655 0.0106 0.9151 1 0 0.1299 0.0600 

WAPO 17.5997 25.4644 1.0986 0.6931 3.7724 3.4641 0 0.8687 0.0013 1.1823 0 1 0.4903 0.0163 

YPAS 18.8127 27.1431 1.6094 1.3863 0.2684 21.0238 0 0.7217 0.0101 1.1763 0 0 0.3874 0.0421 
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Kode AFEE Lnta NBS NGS Invrec Employ Losslag Lev ROA Liquid Big4 Short 

Ten 

BTM Chgsale  

2014 

ACES 19.1138 28.7119 1.3863 0.69315 0.4463 108.3790 0 0.1986 0.1862 5.0889 0 0 0.1755 0.2192 

AKRA 20.8630 30.3251 1.7918 1.09861 0.3573 47.2864 0 0.5970 0.0534 1.0867 1 0 0.3697 0.0088 

ALDO 19.1138 26.6005 1.3863 0.69315 0.6049 14.0712 0 0.5532 0.0590 1.3290 0 1 0.3944 0.2649 

ALMI 19.2091 28.7981 1.0986 1.94591 0.5731 33.4215 0 0.8005 0.0006 1.0247 0 0 3.8830 0.1447 

ANTM 21.3492 30.7241 1.0986 1.09861 0.1298 50.4777 0 0.4588 -0.0352 1.6421 1 1 1.1743 -0.0852 

ASSA 20.4276 28.5502 1.6094 0.69315 0.0642 24.3516 0 0.6660 0.0171 0.4011 1 0 1.5902 0.0484 

BATA 20.6180 27.3760 0.6931 1.09861 0.4586 31.4643 0 0.4462 0.0913 1.5523 1 0 0.2987 0.1371 

BMSR 19.1861 26.8932 1.3863 0.69315 0.6113 7.4833 1 0.6159 -0.3405 1.4950 0 0 0.8801 0.2224 

BTON 18.3694 25.8832 0.6931 0.69315 0.1057 5.5678 0 0.1580 0.0438 5.0553 0 0 1.5087 -0.1007 

BWPT 22.0042 30.4271 1.3863 1.38629 0.0214 33.3467 0 0.5759 0.0119 0.5201 0 0 0.5509 0.0684 

CTTH 19.5193 26.6260 1.0986 1.09861 0.7113 28.5307 0 0.7808 0.0028 1.0867 0 0 0.9731 -0.0944 

DILD 20.9056 29.8288 2.0794 0.69315 0.1970 38.3275 0 0.5036 0.0480 1.3713 0 0 0.6634 0.0359 

DVLA 20.8186 27.8431 1.3863 1.09861 0.4678 35.0571 0 0.2215 0.0655 5.1813 1 0 0.5085 0.0017 

ELSA 21.8707 29.0769 1.3863 0.69315 0.2462 37.0945 0 0.3916 0.0985 1.6228 1 0 0.5167 0.9942 

EMTK 21.7349 30.6210 1.3863 1.09861 0.7088 60.3407 0 0.1794 0.0748 7.7979 1 0 0.3709 0.0367 

GDST 18.6030 27.9345 0.6931 1.09861 0.2458 21.9545 0 0.3574 -0.0103 1.4055 0 1 1.0306 -0.1436 

GEMA  19.8194 26.7650 1.3863 1.09861 0.2412 30.4959 0 0.6044 0.0429 1.4619 0 1 1.3163 -0.0618 

GEMS 21.3492 28.9976 1.3863 2.07944 0.1613 24.6982 0 0.2144 0.0341 2.2060 1 0 0.2619 0.1933 

GPRA 19.9997 28.0481 1.0986 0.69315 0.6995 30.1828 0 0.4136 0.0604 2.9771 0 0 0.6960 0.0307 

GWSA 21.8302 28.4607 1.3863 0.69315 0.3355 5.9161 0 0.1401 0.0749 4.0763 1 1 1.4524 0.0367 

HERO 21.6788 29.7468 1.0986 0.69315 0.3219 131.0649 0 0.3426 0.0053 1.1776 1 0 0.5477 0.2005 

ICBP 22.2708 30.8463 1.9459 2.77259 0.2298 178.4769 0 0.3962 0.1016 2.1832 1 0 0.1969 0.1978 

INDF 21.7165 32.0847 1.7918 2.99573 0.1042 297.4828 0 0.5203 0.0599 1.8074 1 0 0.6956 0.0682 
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Kode 

AFEE 

Lnta NBS NGS Invrec Employ Losslag Lev ROA Liquid Big4 Short 

Ten 

BTM Chgsale  

INPP 18.8907 28.3155 1.3863 1.38629 0.0173 9.3808 0 0.4554 0.0339 1.8685 0 0 2.0686 0.0471 

INTD 18.3427 24.6542 1.6094 0.69315 9.6006 12.6886 0 0.4667 0.0706 3.8826 0 1 0.6042 -0.2400 

JAWA 20.6720 28.7502 1.3863 1.09861 0.0320 122.7029 0 0.5704 0.0169 0.5286 0 0 0.9221 0.0366 

JKON 20.3361 28.9777 1.9459 1.60944 0.2754 36.7831 0 0.5414 0.0573 1.5551 0 0 0.1272 0.0243 

KBLI 19.5993 27.9217 1.3863 1.94591 0.5550 29.2233 0 0.2966 0.0524 3.3264 1 0 1.6890 -0.1408 

KBRI 19.0625 27.8375 0.6931 1.09861 0.0424 8.6603 1 0.5062 -0.0143 1.7933 0 1 1.3974 0.0186 

KDSI 19.1138 27.5820 1.0986 1.09861 0.3335 45.0222 0 0.5836 0.0467 1.3679 0 0 2.6896 0.2520 

KIAS 19.2316 28.4865 1.3863 0.69315 0.2329 42.3674 0 0.1002 0.0392 5.6110 0 1 0.9646 -0.0050 

KLBF 21.8688 30.1507 1.6094 1.09861 0.4471 109.9272 0 0.2099 0.1707 3.4036 1 0 0.1144 0.1100 

LSIP 21.9295 29.7892 1.6094 1.09861 0.0537 124.1451 0 0.1659 0.1059 2.4911 1 0 0.5598 0.0685 

MNCN 20.4619 30.2418 1.7918 0.69315 0.3564 83.9166 0 0.3098 0.1384 9.7169 1 0 0.2590 0.0106 

MSKY 20.0301 29.4018 1.6094 0.69315 0.1471 48.9796 1 0.7292 -0.0263 0.8122 1 0 0.7038 0.0441 

PLIN 21.0308 29.1450 1.6094 0.69315 0.0268 40.2741 0 0.4792 0.0788 1.8566 1 0 0.1778 0.0283 

RBMS 18.6830 25.7727 0.6931 0.69315 0.2685 6.3246 1 0.1524 0.0192 4.6616 0 1 4.5969 0.1841 

SIMP 22.1107 31.0649 1.0986 2.48491 0.0891 197.4234 0 0.4578 0.0358 0.8712 1 0 1.5073 0.0543 

SKBM 20.0538 27.1995 1.3863 1.09861 0.3401 30.0500 0 0.5106 0.1372 1.4771 0 1 0.3500 0.2835 

SMRA 21.9760 30.3641 1.6094 0.69315 0.2073 45.9021 0 0.6103 0.0902 84.5352 1 0 0.2733 0.0806 

TAXI 20.9056 28.7334 0.6931 1.09861 0.0840 47.2123 0 0.7036 0.0393 1.3107 0 1 0.3555 0.0673 

TINS 21.3651 29.9085 1.6094 0.69315 0.4981 67.1491 0 0.4249 0.0654 1.8653 1 1 0.6122 0.1557 

TOWR 21.4013 30.4780 1.0986 1.09861 0.0332 27.2213 0 0.7291 0.0487 1.2978 1 0 0.1103 0.0527 

WAPO 17.6603 25.4146 1.0986 0.69315 4.5355 3.4641 0 0.8599 0.0021 1.3778 0 0 0.4587 0.1604 

YPAS 18.8589 26.4931 1.6094 1.09861 0.3975 18.1108 0 0.4949 -0.0279 1.3827 0 1 0.4847 -0.0567 
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Lampiran 5 Daftar Abnormal Audit Fee 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES -1.03027 -0.99886 INPP -0.68833 -0.62814 

AKRA -0.65065 -0.58434 INTD -0.0587 0.154 

ALDO -0.05235 0.00468 JAWA 0.66562 0.68046 

ALMI -0.17169 -0.16806 JKON 0.20071 0.27554 

ANTM -0.57958 -0.17698 KBLI -0.86055 -0.64851 

ASSA -0.58503 -0.15267 KBRI -1.2446 -0.25776 

BATA 0.2358 0.26585 KDSI -0.09785 -0.04246 

BMSR 0.2018 0.29491 KIAS -0.58953 -0.57184 

BTON 0.11401 -0.27948 KLBF 0.29938 0.31745 

BWPT 0.40582 1.40016 LSIP 0.58294 0.53625 

CTTH 0.56807 0.60671 MNCN -1.01153 -1.06453 

DILD 0.68418 0.59186 MSKY -1.05216 -0.88905 

DVLA 0.70224 0.35267 PLIN -0.0059 -0.04679 

ELSA 0.99349 0.67272 RBMS 0.33338 0.6501 

EMTK -0.4457 0.15235 SIMP 0.26073 0.29817 

GDST -0.55592 -0.90841 SKBM -0.85532 0.62495 

GEMA  0.98698 0.79789 SMRA -0.00268 0.19182 

GEMS 0.46374 0.32756 TAXI 0.88704 0.87542 

GPRA 0.23608 0.43072 TINS 0.26218 0.04283 

GWSA -0.23535 1.25846 TOWR -0.02874 -0.19681 

HERO 0.1994 0.30164 WAPO -1.02066 -0.95364 

ICBP 0.50283 0.35106 YPAS -0.47261 -0.13756 

INDF -0.5167 -0.72436    
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Lampiran 6 Daftar Audit Tenure 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 5 6 INPP 2 3 

AKRA 5 6 INTD 3 1 

ALDO 3 1 JAWA 6 7 

ALMI 4 5 JKON 7 8 

ANTM 1 2 KBLI 6 7 

ASSA 4 5 KBRI 4 1 

BATA 7 8 KDSI 4 5 

BMSR 3 4 KIAS 1 2 

BTON 5 6 KLBF 4  5 

BWPT 3 4 LSIP 4 5 

CTTH 3 4 MNCN 8 9 

DILD 5 6 MSKY 4 5 

DVLA 5 6 PLIN 7 8 

ELSA 4 5 RBMS 6 1 

EMTK 5 6 SIMP 4 5 

GDST 5 1 SKBM 2 1 

GEMA  6 1 SMRA 4 5 

GEMS 2 3 TAXI 2 1 

GPRA 3 4 TINS 1 2 

GWSA 1 2 TOWR 4 5 

HERO 4 5 WAPO 2 3 

ICBP 4 5 YPAS 3 1 

INDF 4 5    
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Lampiran 7 Daftar Spesialisasi Auditor 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 0 1 INPP 0 0 

AKRA 1 1 INTD 0 0 

ALDO 0 0 JAWA 0 0 

ALMI 0 0 JKON 0 1 

ANTM 1 1 KBLI 1 0 

ASSA 1 1 KBRI 0 0 

BATA 1 1 KDSI 0 0 

BMSR 0 0 KIAS 0 0 

BTON 0 0 KLBF 1 1 

BWPT 1 1 LSIP 1 1 

CTTH 0 0 MNCN 1 1 

DILD 1 1 MSKY 1 1 

DVLA 1 1 PLIN 1 1 

ELSA 1 1 RBMS 0 0 

EMTK 1 1 SIMP 1 1 

GDST 0 0 SKBM 0 0 

GEMA  0 0 SMRA 1 1 

GEMS 1 0 TAXI 1 0 

GPRA 0 0 TINS 1 1 

GWSA 1 1 TOWR 1 1 

HERO 1 1 WAPO 0 0 

ICBP 1 1 YPAS 0 0 

INDF 1 1    
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Lampiran 8 Daftar Konsentrasi Kepemilikan  

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 59.97 59.97 INPP 37.58 37.00 

AKRA 59.18 58.78 INTD 74.50 74.50 

ALDO 58.41 58.41 JAWA 70.51 70.51 

ALMI 36.59 37.10 JKON 60.89 60.89 

ANTM 65.00 65.00 KBLI 49.68 30.73 

ASSA 24.95 24.95 KBRI 12.00 34.00 

BATA 81.80 81.90 KDSI 75.68 75.68 

BMSR 71.01 71.01 KIAS 96.31 96.31 

BTON 45.56 45.56 KLBF 10.17 10.17 

BWPT 35.11 65.54 LSIP 59.51 59.51 

CTTH 18.90 18.90 MNCN 67.22 66.90 

DILD 22.24 22.24 MSKY 68.53 69.76 

DVLA 92.66 92.66 PLIN 29.53 34.22 

ELSA 41.10 41.10 RBMS 36.28 36.28 

EMTK 17.04 17.04 SIMP 72.96 73.46 

GDST 51.37 51.37 SKBM 19.10 17.68 

GEMA  74.74 74.74 SMRA 25.43 25.43 

GEMS 67.00 67.00 TAXI 51.00 51.00 

GPRA 69.30 56.83 TINS 65.00 65.00 

GWSA 56.25 56.25 TOWR 16.68 32.72 

HERO 63.58 63.58 WAPO 19.23 19.23 

ICBP 80.53 80.53 YPAS 89.47 89.47 

INDF 50.07 50.07    
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Lampiran 9 Daftar Proporsi Komisaris Independen 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 50.00 50.00 INPP 50.00 50.00 

AKRA 33.33 33.33 INTD 33.33 33.33 

ALDO 33.33 33.33 JAWA 33.33 33.33 

ALMI 50.00 50.00 JKON 40.00 40.00 

ANTM 33.33 33.33 KBLI 33.33 40.00 

ASSA 33.33 33.33 KBRI 33.33 33.33 

BATA 40.00 40.00 KDSI 50.00 50.00 

BMSR 50.00 50.00 KIAS 33.33 33.33 

BTON 50.00 50.00 KLBF 33.33 33.33 

BWPT 25.00 40.00 LSIP 37.50 37.50 

CTTH 33.33 33.33 MNCN 40.00 40.00 

DILD 33.33 33.33 MSKY 33.33 33.33 

DVLA 42.86 28.57 PLIN 33.33 33.33 

ELSA 40.00 40.00 RBMS 33.33 33.33 

EMTK 37.50 37.50 SIMP 33.33 33.33 

GDST 33.33 33.33 SKBM 33.33 33.33 

GEMA  60.00 40.00 SMRA 50.00 50.00 

GEMS 33.33 33.33 TAXI 40.00 40.00 

GPRA 33.33 33.33 TINS 50.00 40.00 

GWSA 50.00 50.00 TOWR 33.33 33.33 

HERO 33.33 33.33 WAPO 50.00 50.00 

ICBP 42.86 42.86 YPAS 33.33 33.33 

INDF 37.50 37.50    
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Lampiran 10 Daftar Tingkat Kualitas Komite Audit 

Kode 2013 2014 Kode 2013 2014 

ACES 21 20 INPP 20 20 

AKRA 22 21 INTD 18 18 

ALDO 19 18 JAWA 20 20 

ALMI 21 21 JKON 17 17 

ANTM 28 27 KBLI 25 24 

ASSA 25 24 KBRI 20 21 

BATA 23 24 KDSI 25 25 

BMSR 20 20 KIAS 22 22 

BTON 21 23 KLBF 21 22 

BWPT 23 23 LSIP 22 25 

CTTH 19 18 MNCN 23 21 

DILD 20 21 MSKY 22 20 

DVLA 20 21 PLIN 23 23 

ELSA 24 25 RBMS 23 23 

EMTK 19 22 SIMP 23 23 

GDST 22 22 SKBM 20 19 

GEMA  20 20 SMRA 23 23 

GEMS 21 21 TAXI 22 20 

GPRA 18 20 TINS 24 22 

GWSA 22 20 TOWR 23 23 

HERO 22 23 WAPO 20 21 

ICBP 26 21 YPAS 19 22 

INDF 26 26    
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Lampiran 11 Output Pengolahan SPSS 

Statistik Deskriptif Akrual Diskresioner 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DACC 90 -.20316 .32034 .0000000 .09559499 

Valid N (listwise) 90     

 

Statistik Deskriptif Abnormal Audit Fee 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ABN_FEE 90 -1.24460 1.40016 .0000000 .60039757 

Valid N (listwise) 90     

 

Statistik Deskriptif Audit Tenure 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TENURE 90 1 9 4,10 2,000 

Valid N (listwise) 90     

 

Statistik Deskriptif Spesialisasi Auditor 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SPEC_AUD 90 0 1 ,54 ,501 

Valid N (listwise) 90     

 

Statistik Deskriptif Konsentrasi Kepemilikan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KONS_PEM 90 10,17000 96,31000 52,6733333 22,84712354 

Valid N (listwise) 90     
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Statistik Deskriptif Komisaris Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOM_IND 90 25,00000 60,00000 38,6349206 7,14999198 

Valid N (listwise) 90     

 

Statistik Deskriptif Komite Audit 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOM_AUD 90 17 28 21,69 2,252 

Valid N (listwise) 90     

 

Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08740534 

Most Extreme Differences 

Absolute ,069 

Positive ,069 

Negative -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,651 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,790 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257   

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 ,940 1,064 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 ,865 1,156 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 ,648 1,544 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 ,986 1,015 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 ,954 1,048 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 ,751 1,331 

a. Dependent Variable: DACC 
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Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,00677 

Cases < Test Value 45 

Cases >= Test Value 45 

Total Cases 90 

Number of Runs 37 

Z -1,908 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 

a. Median 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,018 ,067  ,263 ,793 

ABN_FEE -,019 ,010 -,214 -1,982 ,051 

TENURE -,001 ,003 -,028 -,245 ,807 

SPEC_AUD ,000 ,014 ,002 ,016 ,988 

KONS_PEM ,000 ,000 -,115 -1,094 ,277 

KOM_IND ,001 ,001 ,172 1,604 ,113 

KOM_AUD ,001 ,003 ,034 ,285 ,777 

a. Dependent Variable: ABSRES 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257 

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 

a. Dependent Variable: DACC 
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Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,131 ,115  1,141 ,257 

ABN_FEE -,012 ,016 -,074 -,718 ,475 

TENURE ,001 ,005 ,025 ,233 ,817 

SPEC_AUD ,031 ,024 ,163 1,305 ,196 

KONS_PEM ,000 ,000 ,031 ,307 ,760 

KOM_IND ,004 ,001 ,293 2,847 ,006 

KOM_AUD -,014 ,005 -,337 -2,912 ,005 

a. Dependent Variable: DACC 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,405
a
 ,164 ,104 .09050945 

a. Predictors: (Constant), KOM_AUD, KOM_IND, KONS_PEM, 

TENURE, ABN_FEE, SPEC_AUD 

 

 


