
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Biaya audit eksternal dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya yang 

dibebankan oleh auditor untuk proses audit laporan keuangan atau tahunan yang 

dilakukan pada perusahaan klien (Hassan, 2016). Biaya audit eksternal juga dapat 

dikatakan sebagai biaya monitoring karena biaya audit eksternal merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk pihak ketiga independen atau auditor eksternal sebagai 

imbalan dari proses monitoring yang dilakukan (Wibowo & Ghozali, 2017). 

Menurut Suwaidan dan Qasim (2010), penentuan biaya audit eksternal didasarkan 

pada kontrak antara auditor eksternal dan klien sesuai dengan waktu yang 

dihabiskan untuk proses audit, pelayanan yang dibutuhkan, dan jumlah staf yang 

diperlukan untuk proses audit tersebut. 

Menurut Mulyadi (2002), proses audit terdiri dari empat tahap yaitu 

tahap perikatan audit, tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan. 

Auditor eksternal harus memenuhi tahap-tahap tersebut. Selain itu, akuntan publik 

dalam menetapkan biaya audit harus mempertimbangkan hal-hal seperti 

kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat 

keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta 

tingkat kompleksitas pekerjaaan dan basis penetapan biaya audit yang disepakati. 

Oleh karena itu, klien harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besar 

kecilnya penetapan biaya audit eksternal dalam menetapkan imbalan jasa yang 

wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah pantas 
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untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan 

publik yang berlaku.  

Audit eksternal merupakan faktor penting dalam fungsi tata kelola 

perusahaan. Tanggung jawab auditor eksternal adalah untuk meyakinkan 

pengguna laporan keuangan bahwa opini yang diberikan benar dan adil. Oleh 

sebab itu, auditor eksternal di anggap oleh pengguna laporan keuangan sebagai 

pihak independen, obyektif, serta tidak dipengaruhi oleh klien. Peran penting yang 

dimainkan oleh auditor eksternal dalam tata kelola perusahaan akan dipengaruhi 

oleh biaya yang dikenakan kepada klien. Akibatnya, beberapa studi telah 

dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi biaya audit 

eksternal di seluruh dunia (Hassan & Naser, 2013). 

Bidang akuntansi merupakan bidang yang berperan penting dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Di dalam penerapannya, salah satu bidang 

yang tampak jelas adalah auditing. Audit dapat diartikan sebagai kegiatan 

terorganisasi yang dilaksanakan oleh pihak profesional yang memberi tinjauan 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Siklus laporan keuangan yang lengkap 

terdiri atas neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Audit dilaksanakan dengan terorganisasi mengikuti aturan, 

prosedur, dan program audit yang relevan.  

Di Indonesia terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi 

serta memberikan berbagai layanan. Oleh sebab itu, standarisasi biaya audit 

eksternal sangat diperlukan. Standarisasi biaya audit eksternal dilaksanakan 

dengan tujuan menjaga kualitas layanan yang disediakan serta meminimalisir 

Universitas Internasional Batam 
 

Kenny. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit Eksternal pada Perusahaan yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019



3 
 

kemungkinan berlakunya perang tarif oleh masing-masing KAP untuk 

mendapatkan klien. Biaya audit eksternal yang dibayar suatu perusahaan untuk 

menyewa seorang auditor dengan harapan mampu menaikkan pengawasan 

manajemen, kualitas laporan keuangan perusahaan, serta independensi manajemen.  

Oleh karena pentingnya eksternal audit bagi sebuah perusahaan serta 

hubungan biaya audit eksternal terhadap kualitas audit, maka penulis 

melaksanakan penelitian dengan topik “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Biaya Audit Eksternal pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dikutip dari berita Financial Times, KPMG dijatuhkan denda lebih dari 

$6,2 juta oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SAC) setelah 

menandatangani persetujuan mengaudit perusahaan minyak dan gas yang telah 

menaikkan nilai aset tertentu lebih dari 100 kali lipat. SEC mengatakan bahwa 

kesalahan KPMG dalam mengaudit perusahaan Miller Energy Resources, sebuah 

perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Tennessee.  

KPMG dipekerjakan sebagai auditor eksternal untuk Miller Energy pada 

tahun 2011 dan memberikan laporan positif "tidak memenuhi syarat". Faktanya, 

perusahaan Miller Energy telah melebih-lebihkan besarnya nilai aset minyak dan 

gasnya. Pengumuman ini diikuti dengan penyelidikan SEC dari Miller Energy 

yang menemukan perusahaan itu mencatat $480 juta untuk sumur minyak Alaska 

yang dibeli kurang dari $5 juta.  
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SEC telah menyelesaikan tuduhan kecurangan akuntansi dengan kepala 

eksekutif anak perusahaan Miller Energy Resources, Alaska, chief financial 

officer perusahaan, dan akuntan eksternalnya. Kasus KPMG adalah bagian dari 

dorongan internasional untuk meningkatkan kualitas audit eksternal.  

SEC menilai bahwa KPMG gagal dalam menilai risiko yang terkait 

dalam menerima Miller Energy sebagai klien serta tidak cukupnya staf audit. 

KPMG juga gagal memperhitungkan nilai sumur-sumur Alaska dan mendeteksi 

bahwa aset tetap tertentu dihitung dua kali lipat dalam penilaian perusahaan. 

Perusahaan audit harus sepenuhnya memahami industri klien mereka (Walter E 

Jospin, 2017). KPMG menerima klien baru namun gagal dalam memahami 

bagaimana ia menilai properti minyak dan gas. Hal ini mengakibatkan investor 

menerima informasi yang salah terhadap properti yang dibeli dengan harga kurang 

dari $5 juta dinilai $480 juta. 

KPMG tidak mengakui atau menyangkal temuan tersebut tetapi setuju 

untuk disensor dan membayar denda $1 juta serta $4,7 juta dalam semua biaya 

audit yang diterimanya dari Miller Energy ditambah biaya bunga. Auditor juga 

setuju untuk meningkatkan kontrol kualitas auditnya. Hal ini terkait dengan 

pekerjaan audit yang dilakukan pada 2011 oleh KPMG. KPMG juga berkomitmen 

untuk meningkatkan standar profesionalisme, integritas, dan kualitas tertinggi. 

John Riordan, mitra KPMG yang bertugas mengaudit Miller Energy, juga setuju 

untuk menyelesaikan tuntutan terhadapnya. 
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1.3 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah rentan waktu pelaporan audit berhubungan signifikan terhadap 

biaya audit eksternal? 

2. Apakah ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap biaya audit 

eksternal? 

3. Apakah profitabilitas berhubungan signifikan terhadap biaya audit 

eksternal? 

4. Apakah risiko perusahaan berhubungan signifikan terhadap biaya audit 

eksternal?  

5. Apakah kompleksitas perusahaan berhubungan signifikan terhadap biaya 

audit eksternal? 

6. Apakah jenis industri berhubungan signifikan terhadap biaya audit 

eksternal? 

7. Apakah status perusahaan audit berhubungan signifikan terhadap biaya 

audit eksternal? 

8. Apakah komite audit berhubungan signifikan terhadap biaya audit 

eksternal? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, tujuan penelitian ini antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rentan waktu pelaporan audit terhadap biaya 

audit eksternal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit 

eksternal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap biaya audit eksternal. 

4. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap biaya audit 

eksternal. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap biaya 

audit eksternal. 

6. Untuk mengetahui pengaruh jenis industri terhadap biaya audit eksternal. 

7. Untuk mengetahui pengaruh status perusahaan audit terhadap biaya audit 

eksternal. 

8. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap biaya audit eksternal. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis   

Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan akuntansi terutama ilmu yang berhubungan dengan biaya 

audit eksternal. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi 
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penelitian sebelumnya dan pembanding untuk menambah ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penentuan biaya audit 

eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan 

kisaran biaya audit eksternal sebelum melaksanakan perjanjian audit. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi 

terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya audit eksternal. 

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

biaya audit eksternal. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberi penjelasan secara 

umum yang berhubungan dengan isi dan pembahasan masing-masing bab dalam 

penelitian ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan tentang definisi variabel dependen, model 

penelitian sebelumnya, pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, model penelitian, serta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel operasional, teknik pengumpulan data 

yang digunakan, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil dari pengujian data, analisis 

statistik deskriptif, dan penjelasan atas hasil-hasil yang diperoleh 

dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai hasil pengkajian bab-

bab sebelumnya dan keterbatasan dari penelitian ini, serta 

rekomendasi dan saran yang dapat diberi oleh penulis yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi penelitian kedepannya. 
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