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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2009). Laporan keuangan berguna untuk pengambilan 

keputusan dan sebagai alat komunikasi kepada mereka yang membutuhkan 

informasi keuangan tersebut (Porter & Norton, 2011). 

Tentu untuk perusahaan yang besar apalagi berstatus perusahaan terbuka 

atau yang sudah go public pasti menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai 

alat pengambil keputusan dan sebagainya. Terjaminnya kualitas suatu laporan 

keuangan, dapat dilakukan audit terhadap suatu laporan keuangan. Auditing 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan auditor dengan mengumpulkan dan 

evaluasi berupa bukti untuk memberikan jaminan terhadap informasi keuangan 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa informasi keuangan tersebut dibuat dengan standar yang 

berlaku (Utama, 2019). Menurut Enofe, Nbgame, Okunega, dan Adiae (2013), 

audit adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan 

secara independen, sedangkan menurut Mulyadi (2009), audit adalah proses 

menilai elemen-elemen dalam laporan keuangan yang disajikan sudah dilaporkan 

sesuai dengan standar dimana perusahaan tersebut berdiri. Dalam kegiatan audit, 

ada risiko audit, yaitu risiko kegagalan auditor dalam memberikan pendapat 

karena ia tidak dapat menemukan salah saji material (Utama, 2019). 

Gerakos dan Syverson (2013) berpendapat bahwa ada tiga alasan utama 

audit dilakukan oleh suatu perusahaan. Pertama, audit sangat berguna dalam 

menjaga kepercayaan publik kepada nilai yang disajikan pada laporan keuangan. 

Kedua karena di Indonesia kegiatan audit dilakukan entitas publik  dalam 

menjalankan kewajiban untuk melakukan audit dan tidak ada layanan dari luar 

industri yang secara hukum dapat berfungsi sebagai pengganti. Ketiga, biaya audit 

pada big four cenderung tinggi sehingga pasar audit sangat terkonsentrasi.  
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Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008), audit laporan keuangan 

mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko informasi keuangan yang 

dikeluarkan dan memperbaiki pengambilan keputusan. Kualitas audit harus 

ditingkatkan untuk menjamin keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Al-

Thuneibat, Al Issa, dan Baker (2011) berpendapat, proses auditing dilakukan 

untuk membuktikan kebenaran informasi keuangan pada laporan keuangan yang 

disajikan dan membuktikan nilai yang disajikan apakah sudah adil dan benar. 

Kualitas audit dapat diuji biasanya diukur dengan biaya audit sebagai 

penghasilan auditor dalam menjalankan tugasnya (Hallak & Silva, 2012). Salehi, 

Jafarzadeh, dan Nourbakhshhosseiny (2017), berpendapat kantor akuntan publik 

dengan posisi empat besar memberikan biaya audit tinggi untuk memberikan 

kualitas tinggi layanan di pasar yang kompetitif di mana ada permintaan untuk 

diferensiasi layanan. Jadi, biaya audit dapat digunakan untuk menganalisis 

kualitas audit dan apakah ada tuntutan untuk diferensiasi dalam pasar audit. 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2008), menerbitkan Surat Keputusan 

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

penentuan biaya audit. Kebijakan tersebut salah satunya menjelaskan tentang 

panduan untuk seluruh anggota Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dalam 

hal standar penetapan biaya audit yang sesuai dengan yang sebenarnya kepada 

perusahaan. Kemudian dijelaskan juga biaya audit tersebut harus memberikan 

tagihan kepada perusahaan sesuai dengan standar biaya audit di Indonesia. 

Jizi dan Nehme (2018), menganalisis pengaruh dari karakteristik dewan 

kepada biaya audit di Kenya. Hasilnya menunjukkan ada hubungan yang positif 

antara karakteristik dewan direksi terhadap biaya audit (ketekunan, keahlian dan 

ukuran). Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang berpendapat dewan 

yang lebih besar terdiri dari anggota yang penuh perhatian dan independen akan 

menuntut jaminan yang lebih baik dan berusaha untuk mendapatkan semakin baik 

proses audit yang dilakukan auditor akan berdampak pada biaya atas jasa tersebut 

yang dikeluarkan tinggi dari biasanya (Carcello, Hermanson, Neal, & Riley, 2002; 

Hines, Masli, Mauldin, & Peters, 2015; Jizi, 2015; Karim, Robin, & Suh, 2015; 

Larmou & Vafeas, 2010). Selain itu dikatakan bahwa dewan independen akan 

mempunyai tingkat kerelaan untuk menerima tagihan biaya audit yang tinggi 
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tanpa adanya pasar modal aktif dan regulasi yang kuat dari lingkungan perusahaan 

(Al-Najjar, 2018; D. Hay, Knechel, & Ling, 2008; Jizi & Nehme, 2018; Johansen 

& Pettersson, 2013; Khan, Muttakin, & Siddiqui, 2015; Lawrence, Young, & 

Susan, 2000; Shilo Lifschutz, Arie Jacobi, & Shlomit Feldshtein, 2010; Zhang & 

Yu, 2016). Proses dan efektivitas tata kelola dewan dipengaruhi oleh keragaman 

gender dewan (Adams & Ferreira, 2009). Partisipasi perempuan yang lebih tinggi 

meningkatkan tata kelola dewan melalui mempertimbangkan kepentingan 

berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan peran kewaspadaan naik 

sehingga dapat menurunkan biaya audit (Erhardt, Werbel, & Shrader, 2003; Gul, 

Srinidhi, & Ng, 2011; Jizi & Nehme, 2018; Mallin & Michelon, 2011). 

Selain karakteristik dewan, karakteristik komite audit juga mempunyai 

hubungan terhadap kebijakan penentuan biaya audit. Zaman, Hudaib, dan Haniffa 

(2011), menyimpulkan ada hubungan signifikan positif variabel komite audit dan 

kualitas kontrol internal, hal tersebut dikarenakan dengan ukurannya yang 

semakin besar maka akan meningkatkan efektivitas dan sumber daya. Keberadaan 

pakar keuangan juga di komite audit memiliki efek positif pada kualitas audit 

dalam kaitannya dengan teori agensi dan perannya dalam menyelesaikan konflik 

antara direksi dan agen. Biaya audit meningkat karena para ahli menuntut kualitas 

audit yang tinggi (Abbott, Parker, Peters, & Raghunandan, 2003). Sementara itu 

menurut Adelopo, Jallow, dan Scott (2012), jumlah rapat komite audit terkait 

efektivitas kinerja komite mempunyai hubungan positif yang signifikan dan 

penugasan perusahaan audit Empat Besar yang menyebabkan biaya audit tinggi. 

Selain itu, komite audit yang independen dari manajemen tidak memiliki 

keterikatan dan / atau ketergantungan ekonomi pada manajemen (Beasley, 

Carcello, Hermanson, & Lapides, 2000; Goodwin dan Kent, 2006). Selain itu 

penelitian lain menunjukkan bahwa komite audit independen mungkin lebih 

bersedia untuk tidak setuju dengan manajemen tentang berbagai masalah 

(Baysinger & Butler, 1985). Elemen-elemen lain yang dapat menjadi penentu 

biaya audit adalah posisi kantor akuntan publik empat besar. Kantor akuntan 

empat besar menetapkan premi tinggi untuk kualitas tinggi audit yang mereka 

lakukan. Oleh karena itu, ukuran auditor berkorelasi positif dengan biaya audit 
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yang dibebankan (Fafatas & Jialin Sun, 2010; Francis, 2004; Litt, Desai, & Desai, 

2013; Palmrose, 1986; Simunic, 1980; UlHaq & Leghari, 2015). 

Perusahaan besar dengan operasi berisiko dan kemungkinan profitabilitas 

tinggi akan diberikan biaya audit lebih tinggi dari auditor kepada entitas yang 

menggunakan jasanya tersebut dari pada profitabilitas rendah (Craswell & 

Francis, 1999). Penelitian lainnya telah menggunakan ukuran perusahaan 

mempengaruhi rencana audit, perusahaan besar membutuhkan lebih banyak 

perhatian daripada perusahaan kecil sehingga lebih banyak waktu akan dihabiskan 

untuk audit dan akan mempengaruhi biaya audit lebih tinggi (Simon & Taylor, 

2002; Vermeer, Raghunandan, & Forgione, 2009). Selain itu, klien yang 

mengalami keuntungan akan dikenakan audit komprehensif untuk memverifikasi 

dan mengkonfirmasi pendapatan mereka dan biaya yang sesuai sebagai akibatnya 

akan dikenakan tagihan audit yang tinggi (Joshi dan AL-Bastaki (2000); Nelson 

dan Mohamed-Rusdi (2015). Joshi dan AL-Bastaki, (2000) menemukan bahwa 

entitas ekonomi dengan operasi kompleks membayar biaya tinggi untuk audit. 

Anak perusahaan asing harus mematuhi beberapa undang-undang dan persyaratan 

pengungkapan, yang membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu oleh auditor 

untuk melakukan audit perusahaan mereka. 

Berdasarkan permasalahan tentang mengapa isu biaya audit ini penting 

untuk dibahas lebih lanjut dan dikaji dengan melakukan penelitian ini, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, maka penulis bermaksud 

untuk melaksanakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang 

berkaitan dengan variabel yang dapat menentukan biaya audit yang disajikan 

dengan bentuk laporan skripsi. Laporan skripsi tersebut disajikan dengan 

menggunakan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Jumlah pendapatan yang diterima oleh auditor mungkin saja tidak sesuai 

dengan yang seharusnya, oleh karena itu sangat penting bagi sejumlah pemangku 

kepentingan sehingga praktik pengungkapan mengharuskan informasi tersebut 

diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan (Kikhia, 2014). Berdasarkan 
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hal-hal yang sudah disebutkan diatas maka kesimpulan mengapa biaya audit ini 

perlu diteliti adalah sebagai berikut:  

1.   Biaya audit yang diterima akuntan publik terkadang tidak sesuai dengan 

risiko penugasan dan komplesitas jasa yang diberikan, biaya audit yang 

rendah akan membuat ruang lingkup pemeriksaan menjadi sempit karena 

keterbatasan dana yang ada yang akan mempengaruhi independensi 

akuntan public (Hay, 2017). 

2.   Tahun 2013 IAPI mengeluarkan surat untuk meminta KPU untuk 

menaikkan biaya audit akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye 

dikarenakan KPU masih menggunakan standart biaya audit pada tahun 

2009. Biaya audit yang diterima tidak sesuai padahal audit dana 

kampanye sangat kompleks dan memerlukan banyak prosedur audit. 

Biaya audit yang minim dikhawatirkan dapat mempengaruhi 

independensi dan kualitas audit. 

3.   Masalah yang mungkin menjadi selanjutnya adalah perhatian penetapan 

harga monopolistik, seperti di sebagian besar negara pasar untuk layanan 

audit sangat terkonsentrasi, dengan hanya beberapa perusahaan audit 

yang mengaudit sebagian besar klien. Persaingan tidak sebagaimana 

dimaksud dalam Kode Etik, meskipun akuntan diharuskan untuk 

mematuhi hukum yang relevan dan tidak membuat profesi menjadi jelek 

(Hay, 2017). Ada penelitian yang menunjukkan bukti kurangnya 

kompetisi di Indonesia Inggris dan Australia (Carson, Redmayne, & 

Liao, 2014). 

4.   Apakah auditor membebankan biaya yang terlalu rendah untuk menarik 

klien adalah masalah etis. Lowballing adalah istilah yang digunakan 

untuk auditor yang membebankan biaya di bawah biaya pada tahun awal 

audit keterlibatan untuk memenangkan klien. Stanley, Brandon, & 

McMillan (2015) menemukan bukti biaya diskon dan kualitas yang lebih 

rendah setelah beralih, disertai dengan kecenderungan yang lebih besar 

untuk digunakan klien. 

5.   Sejak skandal awal 2000-an, masalah tingginya biaya non-audit 

sehubungan dengan biaya audit telah diteliti secara luas. 
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Kekhawatirannya adalah hilangnya potensi independen. Prinsip mendasar 

dalam Kode Etik untuk menentukan bahwa seorang akuntan profesional 

tidak boleh melakukan kegiatan atau layanan profesional jika suatu 

keadaan atau hubungan bias atau terlalu memengaruhi penilaian 

profesional akuntan sehubungan dengan layanan itu (Hay, 2017). 

Frankel, Johnson, dan Nelson (2002) melaporkan bahwa ada bukti 

auditor kehilangan mereka independensi ketika ada biaya non audit yang 

tinggi sebanding dengan biaya audit. 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan pentingnya 

penelitian biaya terhadap factor-faktor yang mempengaruhi biaya audit. Salah satu 

yang terpenting adalah agar biaya audit tidak salah digunakan atau biaya audit 

tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan pekerjaan auditor tidak sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. 

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1.   Apakah ada pengaruh ukuran dewan direktur independen terhadap biaya 

audit? 

2.   Apakah ada pengaruh antara proporsi dewan direksi independen terhadap 

biaya audit? 

3.   Apakah ada pengaruh jumlah proporsi dewan direksi wanita terhadap 

biaya audit? 

4.   Apakah ada pengaruh ukuran komite audit terhadap biaya audit? 

5.   Apakah ada pengaruh jumlah proporsi komite audit independen terhadap 

biaya audit? 

6.   Apakah ada pengaruh antara efektivitas komite audit terhadap biaya 

audit? 

7.   Apakah ada pengaruh antara jumlah rapat komite audit terhadap biaya 

audit? 

8.   Apakah ada pengaruh tipe auditor terhadap biaya audit? 

9.   Apakah ada pengaruh jumlah total aset terhadap biaya audit? 

10.   Apakah ada hubungan jumlah profitabilitas terhadap biaya audit? 
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11.   Apakah ada hubungan jumlah anak perusahaan terhadap biaya audit?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain ; 

1.   Mengetahui pengaruh dewan direktur terhadap biaya audit. 

2.   Mengetahui pengaruh antara jumlah proporsi dewan direksi independen 

terhadap biaya audit. 

3.   Mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap biaya audit. 

4.   Mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap biaya audit. 

5.   Mengetahui pengaruh jumlah proporsi komite audit independen terhadap 

biaya audit. 

6.   Mengetahui pengaruh efektivitas komite audit terhadap biaya audit. 

7.   Mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap biaya audit. 

8.   Mengetahui pengaruh tipe auditor terhadap biaya audit. 

9.   Mengetahui pengaruh total asset terhadap biaya audit. 

10.   Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap biaya audit. 

11.   Mengetahui pengaruh jumlah anak perusahaan terhadap biaya audit. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitin ini dapat memberikan manfaat dan ilmu untuk 

memperbaiki permasalahan yang selama ini mungkin terjadi masalah dalam 

penentuan biaya audit. Manfaat-manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.   Pemegang Saham 

Informasi dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

gambaran kualitas audit yang diberikan oleh eksternal auditor kepada 

pemegang saham, karena kualitas audit dapat dipengaruhi oleh biaya 

audit, sehingga pemegang saham akan terjaga kepercayaannya terhadap 

manajemen yang mengelola dana pemegang saham untuk perusahaan. 

2.   Dewan Direksi 

Informasi dari penelitian ini berguna bagi dewan direksi untuk bisa 

menentukan Kantor Akuntan Publik mana yang mengaudit perusahaan 
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dan menjadi dasar penetapan biaya audit yang sesuai dengan kualitas dari 

laporan keuangan tersebut. 

3.   Kantor Akuntan Publik 

  Bagi profesi akuntan publik, hasil penelitian ini berguna sebagai dasar 

mengenali internal kontrol atau biasa yang disebut dengan pengendalian 

COSO, dimana Kantor Akuntan Publik harus mengenali terlebih dahulu 

perusahaan yang diaudit, salah satunya merupakan dewan direksi dan 

manajemennya, sehingga bisa menentukan biaya audit yang tepat untuk 

perusahaan yang akan diaudit. 

4.   Akademisi 

Hasil penelitian tentang biaya audit ini diharapkan bisa memberikan ilmu 

pengetahuan tentang informasi dan referensi tentang keterkaitan antara 

biaya audit serta faktor-faktor penentunya. 

5.   Investor 

Bagi investor penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran 

seberapa bagus kualitas laporan keuangan perusahaan yang akan 

diinvestasikan dengan melihat biaya audit perusahaan, karena semakin 

bagus kualitas prosedur audit yang dihasilkan akan menjamin keamanan 

dana yang akan di investasikan nantinya. 

 

1.5   Sistematika Pembahasan 

Skripsi atau penelitian dibuat dan disusun dengan sistematika sesuai 

dengan standar lima bab. Penjelasan dan masing-masing isi dari bab tersebut 

adalah seperti dibawah ini: 

BAB  1 : PENDAHULUAN  

Bab 1 mendeskripsikan tentang hal-hal yang membuat penelitian ini 

dibutuhkan untuk dilakukan, untuk kebutuhan apa penelitian ini 

dilakukan, urgensi dari penelitian yang akan dilakukan, manfaat dari 

penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB  2 : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab 2 mendeskripsikan tentang penelitian yang sudah terlebih dahulu 

dilakukan sebelumnya yang meneliti variabel dependen yang sama 
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dengan penelitian ini, landasan teori penelitian dengan didukung oleh 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu, dan model analisis yang 

akan digunakan pada penelitian. 

BAB  3 : METODE PENELITIAN 

Bab 3 menjelaskan desain yang akan digunakan untuk melakukan 

penelitian indentifikasi penelitian yang akan digunakan, definisi 

operasional dari dependen dan masing-masing independen, cara apa yang 

akan digunakan untuk mengukur variabel, jenis data dan sumber data, 

alat  dan cara dalam proses pengumpulan sampel, populasi data, dan 

teknik apa yang akan digunakan untuk menganalisa data. 

BAB  4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab 4 menjelaskan tentang tipe karakteristik sampel yang sudah 

terkumpul dan objek penelitian, kemudian analisa deskriptif dari nilai 

pada analisis deskriptif, dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan 

tentang bagaimana hubungan yang terjadi antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

BAB  5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab 5 menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran dan rekomendasi 

untuk dapat dikembangkan pada penelitian dengan dependen yang sama 

kedepannya. 
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