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ABSTRAK 

 
PENGARUH KOMPLEKSITAS, KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS 

DAN RESIKO PERUSAHAAN PADA PENETAPAN FEE AUDIT PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2018 – 2021 

 

OLEH: 

 

NURADY SYAHPUTRA SIREGAR 

NIM : 11870313831 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kompleksitas, 

komite audit, profitabilitas dan resiko perusahaan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 

– 2021. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, 52 data terpilih 

sebagai sampel Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.. Alat 

analisis data menggunakan eviews 10. Sedangkan metode pengolahan data yang 

digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kompleksitas (KOM), profitabilitas(ROA), resiko perusahaan (DER) berpengaruh 

terhadap penetapan fee audit (FA). Sementara untuk komite audit (KA), tidak 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Sedangkan secara simultan 

kompleksitas (KOM), komite audit (KA), profitabilitas (ROA), dan resiko 

perusahaan (DER) berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Hasil dari 

nilai koefisien determinasi adjusted r-squared adalah sebesar 0.567776, hal ini 

menunjukan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen adalah sebesar 56.67%. 

 

Kata Kunci : Fee Audit, Kompleksitas, Komite Audit, Profitabilitas, Resiko 

Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF COMPLEXITY, AUDIT COMMITTEE, PROFITABILITY 

AND COMPANY RISK ON THE DETERMINATION OF AUDIT FEE IN 

BANKING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK 

EXCHANGE IN 2018 – 2021 

 

By 

 

NURADY SYAHPUTRA SIREGAR 

NIM : 11870313831 

 

This study aims to determine the effect of complexity, audit committee, 

profitability, and company risk on banking companies listed on the Indonesian 

stock exchange in 2018-2021. The population of this study is banking companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. By using the technique of 

purposive sampling, 52 data were selected as samples. This study uses 

quantitative methods using secondary data obtained from the Indonesia Stock 

Exchange. The data analysis tool uses eviews 10. While the data processing 

method used is panel data regression analysis. The results of this study indicate 

that complexity (KOM), profitability (ROA), and company risk (DER) affect the 

determination of audit fees (FA). Meanwhile, for the audit committee (KA), it does 

not affect the determination of the audit fee (FA). Meanwhile, simultaneously 

complexity (KOM), audit committee (KA), profitability (ROA), and company risk 

(DER) affect the determination of audit fee (FA). The result of the coefficient of 

determination adjusted r-squared is 0.567776, this shows that the contribution of 

all independent variables in explaining the dependent variable is 56.67%. 

 

Keywords:  Audit Fee, Complexity, Audit Committee, Profitability, Company 

Risk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga Keuangan yang salah satunya yaitu bank mempunyai peranan 

penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai Lembaga perantara 

keuangan serta merupakan penghubung perekonomian di seluruh negara. Tidak 

sedikit kegiatan perekonomian terutama di sektor rill digerakkan oleh perbankan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank akan menyampaikan 

pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemegang saham serta 

publik melalui Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan laporan yang diaudit 

tahunan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu perusahaan. Laporan keuangan ditujukan untuk memberikan informasi 

kepada penggunanya terutama para pemangku kepentingan (stakeholders), 

sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat (Kezia, Rizka, 2021). 

Aturan oleh BAPEPAM-LK melalui peraturan nomor Kep-36/Kep/PM/2003 

Laporan keuangan yang harus disampaikan adalah laporan keuangan yang telah 

diaudit terlebih dahulu. Sehingga jasa auditor sangat diperlukan dalam 

penyampaian laporan keuangan perusahaan Go Publik tersebut. Kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah di audit terlebih 

dahulu ke publik, tentunya membuat peran akuntan publik dalam memberikan jasa 

audit dalam pengungkapan laporan keuangan sangatlah besar. Para pengguna 

laporan keuangan di luar korporasi seperti investor dan kreditur memiliki hak 

untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan yang diharapkan dapat 
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membantu dalam mengambil keputusan terkait dengan dana yang mereka 

investasikan. Pihak-pihak tersebut mengandalkan jasa pihak ketiga, yaitu akuntan 

publik atau auditor independen yang tergabung dalam suatu kantor akuntan publik 

(KAP) untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga dapat memberikan informasi yang 

relevan dan dapat dipercaya bagi para penggunanya. Pertanggungjawaban seorang 

auditor tidaklah hanya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya, namun 

juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang akuntan publik dituntut 

untuk objektif dan profesional dalam memberikan jasanya.  

Sesuai dengan surat keputusan ketua BAPEPAM No.Kep.36/PM/2003 

bahwa seluruh perusahaan emiten atau perusahaan publik yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk memenuhi kewajiban untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik. Oleh karena itu, jasa audit sangat 

diperlukan oleh perusahaan dalam penilaian laporan keuangannya.  

Di Indonesia, Fee Audit masih bersifat voluntary disclosure yang dimana 

belum semua perusahaan melaporkan berapa besaran fee audit sesungguhnya pada 

laporan keuangan. Fee Audit adalah suatu permasalahan yang dilematis, yang 

dimana di satu sisi auditor harus independen dalam memberikan opininya namun 

di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan audit yang 

dilakukannya. Akuntan publik merupakan jasa profesional, oleh sebab itu 

merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan biaya kepada akuntan publik 

yang melakukan jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya. 
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Masalah audit fee masih sangat rentan karena audit fee dapat mempengaruhi 

independensi seorang auditor. (Naibaho, 2021) 

Peraturan besarnya fee audit dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 

melalui surat keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan 

fee audit yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

pemberian jasa audit IAPI menetapkan indikator batas bawah tarif audit fee per 

jam untuk masing-masing tingkatan staf auditor yang akan dibebankan KAP 

kepada pihak perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan IAPI dalam peraturan 

Nomor 2 tahun 2016 memperbolehkan KAP untuk menetapkan besaran imbalan 

jasa akuntan yang lebih tinggi dibanding tarif yang telah ditetapkan. Namun, 

kenyataannya biaya audit diindonesia masih sangat rendah walaupun sudah ada 

aturan yang mengatur (Harahap et al., 2018).  

Kasus Bank Bukopin di Indonesia menjadi salah satu permasalahan 

dilematis. Terdapat perbedaan hasil laporan keuangan tahun 2018 dengan tahun 

sebelumnya, disebabkan karena modifikasi data kartu kedit pada 5 tahun yang lalu, 

jumlah kartu yang dimodifikasi cukup besar yaitu lebih dari 100.000 kartu, 

sehingga menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah 

menjadi tidak semestinya. Setelah direvisi 3 tahun terakhir yaitu 2015, 2016,dan 

2017 laba bersih BBKP terdapat penurunan laba pada tahun 2016 yang 

sebelumnya Rp. 1,08 triliun menjadi Rp. 183,56 miliar. Bank Bukopin merupakan 

sebuah perusahaan yang besar dan termasuk perusahaan yang kompleks. Tentu 

hasil negosiasi fee audit yang dikeluarkan Bukopin kepada KAP yang bertanggung 

jawab atas laporan keuangan auditan yakni sebesar Rp. 2,5 miliar pada tahun 2018, 
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namun masih terjadi manipulasi dari hasil laporan keuangan tersebut. 

(https://finance.detik.com/). 

Dari paparan penjelasan diatas terdapat kesenjangan bahwa penetapan fee 

audit masih belum wajar karena besaran fee audit yang masih relatif rendah, dan 

penetapan imbalan jasa auditor hingga saat ini masih bersistem negosiasi antara 

pihak auditor dan pihak perusahaan yang tertuang dalam surat penunjukan 

bermaterai. Hal in dapat menimbulkan perang tarif antar KAP yang dapat merusak 

indenpendensi sebagai akuntan profeional. Oleh karena itu, KAP dan perusahaan 

harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan fee audit. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan audit fee diantaranya 

kompleksitas, Komite audit, profitabilitas, dan resiko perusahaan Faktor pertama 

adalah kompleksitas. Kompleksitas suatu perusahaan dinilai dari jumlah nilai anak 

perusahaan yang berada di dalam maupun di luar negri. Semakin banyak anak 

perusahaan semakin kompleks pula pekerjaan yang dilakukan oleh auditor 

independen dan akan membuat transaksi dari suatu perusahaan menjadi semakin 

rumit. Penelitian yang dilakukan oleh Yulio, (2016) dan Okta, (2016) menyatakan 

bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap audit fee, 

hasil tersebut memperlihatkan bahwa semakin banyak anak perusahaan maka akan 

semakin tinggi kompleksitas perusahaannya, hal tersebut semakin membuat fee 

audit menjadi lebih besar. Hal ini berbading terballik dengan yang dilakukan oleh 

Tarigan, (2020) bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap audit fee. 

Faktor kedua yaitu Komite audit, komite audit adalah suatu komite yang 

dibentuk oleh komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor 

https://finance.detik.com/
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dan melakukan pengawaasan internal agar mengurangi resiko dan kesalahan 

penyajian dalam laporan keuangan. Komite audit berpengaruh negatinf dan 

signifikan terhadap fee audit karena jika semakin besar komite auditnya akan 

menurunkan besaran audit fee (Naibaho et al., 2021). Namun, Wibowo (2012) 

menemukan hasil yang sebaliknya. Semakin sering komite audit melakukan 

pertemuan komite audit, maka fee audit yang dibayarkan menjadi semakin rendah 

dimana semakin banyak komite audit mengadakan pertemuan maka laporan 

keuangan perusahaan semakin baik sehingga akan lebih mempermudah kerja dari 

auditor eksternal yang berdampak mengurangi fee audit. 

Faktor berikutnya adalah profitabilitas, profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

aset dan modal tertentu. profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti 

kegiatan penjualan kas, modal, jumlah cabang, jumlah karyawan dan lain 

sebagainya (Susilawati, 2012). Profitabilitas adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi besaran fee audit yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang 

auditor atas jasa auditnya. Profitablitas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu dan menggambarkan 

tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan aktivitas operasonalnya. 

Profitabilitas sebagai daya tarik utama bagi pemegang saham, kerena profitabilitas 

adalah hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang 

diinvestasikan oleh para pemegang saham dan mencerminkan pembagian laba 

yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak dana yang ditanamkan kembali serta 
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seberapa banyak yang dibayarkan sebagai deviden tunai ataupun deviden saham 

kepada para pemilik saham. pada penleitian (Kikhia, 2015), profitabilitas 

perusahaan berpengaruh positf terhadap besarnya audit fee. Perusahan yang 

memiliki profit yang tinggi akan menyajikan lebih banyak informasi yang akan 

diperiksa oleh auditor. Biasanya untuk menilai profitabilitas dapat dilihat pada Net 

Profit to Sales Return (ROA), dan Return on Equity (ROE). Sementara hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan, Pebrina, 2013) tidak dapat 

membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit fee 

eksternal. Karena pada dasarnya perusahaan dengan laba yang tinggi tidak akan 

membayar biaya audit yang tinggi, disebabkan karena perusahaan dengan laba 

yang tinggi tidak memerlukan validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya. 

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi fee audit adalah resiko 

perusahaan, risiko perusahaan dapat mempengaruhi audit fee dikarenakan akan 

membuat proses audit mamerlukan jam kerja yang lebih lama sehingga 

perusahaan akan mengeluarkan fee audit cenderung lebih tinggi (Chandra, 2015) . 

Hasil penelitian yang dilakukan (Khasharmeh, 2018) menunjukkan hasil yang 

berpengaruh positif terhadap audit fee karena leverage perusahaan diharapkan 

mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditur sehingga sehingga 

auditor memerlukan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh 

sebab itu, dapat mempengaruhi biaya audit eksternal jadi lebih besar.berbeda 

penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et, at., (2019) dan Chandra, (2015) 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh untuk resiko perusahaan terhadap 

audit fee. 
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Adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya menjadi latar 

belakang dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel I.1 

Research GAP 

NO VARIABEL PENELITI BERPENGARUH / TIDAK 

TERHADAP AUDIT FEE 

1. Kompleksitas Rusmanto (2015) 

Yulio (2016) 

Okta (2016) 

Hasan (2017) 

Tidak berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

2. Komite Audit Rizqiasih (2020) 

Septiani (2021) 

Naibaho (2021) 

Tidak berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

3. Profitabilitas Kikhia (2015) 

Musah (2017) 

Hasibuan, Rambe, 

Fathurrazak (2013) 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Tidak berpengaruh terhadap audit fee 

4. Resiko Perusahaan Chandra (2015) 

Khasharmeh( 2018) 

Yulianti (2019) 

Tidak berpengaruh terhadap audit fee 

Berpengaruh terhadap audit fee 

Tidak berpengaruh terhadap audit fee 

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai jurnal tahun 2022 

Alasan peneliti meneliti di perusahaan perbankan karena perbankan 

merupakan perusahaan yang ukurannya besar, kompleksitasnya tinggi, lama 

waktu auditnya akan memakan waktu dan juga pasti memiliki resiko yang tinggi. 

Karena perusahaan perbankan terfokus pada pemberian kredit, maka bank harus 

mampu menilai nasabah apakah nasabah tersebut mampu atau tidak dalam 

membayar hutang agar tidak mengakibatkan masalah kredit pada bank tersebut. 

Jika bank tersebut sudah memiliki masalah kredit maka akan berpengaruh kepada 
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laporan keuangannya yang mengakibatkan auditor akan lebih sulit dalam 

menganalisis laporan keuangan tersebut. Dimana biaya audit yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan perbankan tersebut akan semakin tinggi sejalan 

dengan tingkat kesulitan pekerjaan auditor.  

Menurut penjelasan pada latar belakang diatas dan ketidakkonsistenan hasil 

peneliti sebelumnya peneliti tertarik dan ingin mengangkat judul “Pengaruh 

Kompleksitas, Komite Audit, Profitabilitas dan Resiko Perusahaan 

Terhadap Penetapan Fee Audit Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, ada beberapa variable fee audit eksternal 

yang Kembali di uji oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kompleksitas berpengaruh terhadap penetapan fee audit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 

– 2021? 

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penetapan fee audit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 

– 2021? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penetapan fee audit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 

– 2021? 
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4. Apakah resiko perusahaan berpengaruh terhadap penetapan fee audit 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 

2018 – 2021? 

5. Apakah kompleksitas, komite audit, profitabilitas dan resiko perusahaan 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit pada perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah telah dijelaskan 

di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah Kompleksitas berpengaruh terhadap penetapan 

fee audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018 – 2021. 

2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penetapan 

fee audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018 – 2021. 

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penetapan 

fee audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2018 – 2021. 

4. Untuk mengetahui apakah resiko perusahaaan berpengaruh terhadap 

penetapan fee audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2018 – 2021. 

5. Untuk mengetahui apakah kompleksitas, komite audit, profitabilitas dan 

resiko perusahaan berpengaruh terhadap penetapan fee audit pada 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, kompleksitas, profitabilitas dan resiko perusahaan terhadap 

fee audit untuk digunakan sebagai dasar acuan perluasan penelitian yang 

berkaitan dengan fee audit pada penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi Calon Investor 

Untuk menilai kinerja perusahaan melalui transparansi dan 

penetapan fee audit yang layak dalam laporan keuangan, serta faktor-

faktor yang akan mempengaruhinya yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mngambil keputusan dalam melakukan investasi 

pada suatu perusahaan. 

b. Bagi Emiten 

DIharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fee audit dalam laporan 

keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk 

perbaikan kinerja kauangan dimasa yang akan datang. 
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c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 

acuan bagi peneliti dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas bagian 

dari masing-masing bab dengan sistematika berikut ini : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian ,serta sistematika penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai dasar-dasar atau konsep teori 

yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian ini yang 

terdiri dari definisi-definisi atau pengertian-pengertian serta 

keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini, 

serta pengembangan hipotesis disertai karangka konseptual. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rangkaian metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dimulai dari populasi dan sampel 

beserta teknik sampling, unit analisis, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, model analisis, serta teknik 

dasar analisis data. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran-

saran yang diperlukan, serta keterbatasan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut 

dengan Agency Theory (teori keagenan). Teori keagenan dibangun sebagai 

upaya memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada 

ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak antara prinsipal 

(pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pemimpin perusahaan) dengan 

agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Prinsipal 

sebagai pemasok modal memberikan kepercayaan kepada agen untuk 

mengelola aset yang dimilikinya, sedangkan agen berkewajiban untuk 

bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal dan 

memenuhi fungsi stewardship dengan mengelola aset perusahaan (Messier, 

William F., Steven M.Glover, 2014).  

Menurut (Astrini & MUID, 2013), masalah agensi timbul karena adanya 

konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asimetri 

informasi membuat hubungan tersebut akan sulit tercipta antara prinsipal dan 

agen karena adanya kepentingan yang saling bertentangan dimana agen lebih 

banyak memiliki informasi daripada prinsipal (Juliantari, 2013). Keunggulan 

informasi yang dimiliki agen akan menyebabkan terjadinya principal-agent 

problem di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya 

sendiri namun, merugikan prinsipal.  
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Prinsipal mengalami kesulitan dalam memastikan apakah agen sebenarnya 

telah bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan prinsipal, guna meyakini 

hal tersebut maka prinsipal menggunakan auditor independen. Auditor independen 

berperan sebagai penengah dalam artian tidak memihak kepada agen atau 

prinsipal. Peran auditor adalah untuk menentukan apakah laporan yang disiapkan 

oleh manajemen telah memenuhi ketentuan kontrak dan memberikan pendapat 

atas kewajaran laporan keuangan (Messier, William F., Steven M.Glover, 2014). 

Auditor independen juga berfungsi untuk meminimalisir biaya agensi akibat 

perilaku mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh agen (manajer). Teori 

agensi dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam hipotesis pertama, 

kedua, ketiga dan keempat dimana ukuran perusahaan, kompleksitas, 

Profitabilitas, resiko perusahaan dapat mempengaruhi penetapan fee audit. 

 

2.2 Fee Audit 

Menurut (Prahartari, 2013) mengemukakan bahwa audit fee adalah 

“honorarium atau upah yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan 

auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan 

keuangan”. Menurut (Agoes, 2012) mengemukakan bahwa Audit fee sebagai 

berikut: “Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan ,kompleksitas 

jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa 

tesebut , struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional 

lainya.”.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Audit fee 

diartikan besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan 
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pekerjaan audit. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien 

atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan.  

Dalam menetapkan imbalan jasa harus sesuai dengan martabat profesi 

akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai 

dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa 

yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan 

oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan 

lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota 

dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. 

Pengungkapan jumlah besar fee audit pada seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan tahunan (annual report) 

masih sangat jarang. Belum tersedianya data tentang fee audit dikarenakan 

pengungkapan data tentang fee audit di Indonesia masih berupa voluntary 

disclosures, sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut 

di dalam laporan tahunan. Variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma 

natural dari Professional fees. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil 

perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang telah didapatkan sebagai sampel 

penelitian. 

2.3 Kompleksitas 

Kompleksitas audit dinilai berdasarkan jumlah anak perusahaan atau 

subsidiary company yang dimiliki entitas baik di dalam maupun di luar negeri. 

Anak perusahaan adalah perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan 
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oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modal dari perusahaan 

tersebut dimiliki oleh perusahaan induk. Induk dan anak perusahan tidak selalu 

mengoperasikan bisnis yang sama atau beroperasi di lokasi yang sama. Hal 

tersebut dikarenakan induk dan anak perusahaan adalah entitas yang terpisah.  

Menurut (Mulyadi, 2002) mengemukakan bahwa “klien yang kegiatannya 

menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung 

risiko besar bagi auditor bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat 

konvensional”.  

Kompleksitas operasi perusahaan dapat menyebabkan fee audit yang lebih 

tinggi karena pekerjaan audit yang dibutuhkan lebih banyak sehingga waktu yang 

diperlukan akan semakin banyak dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan akan semakin besar. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan anak 

perusahaan sebagai indikator kompleksitas, mengingat kompleksitas jasa audit 

yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang 

dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. 

 

2.4 Komite Audit 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) komite 

audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk 

mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau 

sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk 

membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. 

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah 

memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar 
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dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan 

keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan 

apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite 

audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor 

eksternal (KNKG, 2006). 

Menurut peraturan Nomor IX.1.5 dalam keputusan ketua BAPEPAM 

Nomor: Kep-643/BL/2012,- Komite merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor dan resiko atas 

kesalahan penyajian laporan keuangan dapat diminimalisir. Pembentukan Komite 

Audit setidaknya terdiri atas tiga, dimana salah satu anggota merupakan komisaris 

independent dan anggota lain pihak eksternal perusahaan.(Naibaho et al., 2021) 

 

2.5. Profitabilitas 

Tujuan Penggunaan Profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan (Brigham, Eungene F., 2010) adalah sebagai berikut :  

a. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun 

sekarang  

b. Untuk menilai perkembanganan laba dari waktu ke waktu  

c. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu  

d. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan  

e. Untuk mengukur Profitabilitas dari selurih dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri  
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(Halim, 2014) menyatakan bahwa profitabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, 

dan modal saham yang tertentu. Terdapat beberapa jenis Rasio Profitabilitas, 

diantaranya adalah:  

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)  

Margin Laba Kotor merupakan Rasio yang mengindikasikan kemampuan 

perusahaan dalam berproduksi secara efesien dengan mengukur efesiensi 

pengendalian harga pokok (Agnes, 2009). Margin laba kotor berupa persentase 

laba kotor dibandingkan dengan penjualan sesuai tujuan dan contoh analisis 

laporan keuangan. Semakin besar margin laba kotor maka semakin baik keadaan 

operasional perusahaan. Sebaliknya aktivitas operasional perusahaan dikatakan 

tidak baik apabila margin laba kotor semakin rendah (Syamsuddin, 2009). Rumus 

Margin Laba Kotor yaitu: Penjualan – Harga Pokok Penjualan / Penjualan  

b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

Margin laba bersih adalah pengukuran persentase dari setiap hasil sisa 

penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan 

pajak dalam catatan atas laporan keuangan. Rasio ini mengukur laba bersih 

setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi nilai margin laba bersih maka 

semakin baik kegiatan operasional suatu perusahaan. Rumus margin laba bersih 

yaitu: Margin Laba Bersih = Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan  

c. Margin Laba Operasi (Operating Profit Margin)  

Margin laba operasi adalah pengukuran persentase sisa penjualan setelah 

semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak. Rasio ini 
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juga berupa laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan pada jenis 

jenis akuntansi keuangan. Rumus margin laba operasi yaitu: Margin Laba Operasi 

= Laba Setelah Pajak/Penjualan x 100%  

d. Rentabilitas Ekonomi (Basic Earning Power)  

Rentabilitas Ekonomi adalah rasio yang membandingkan laba sebelum 

pajak terhadap total asset yang mengindikasikan kemampuan aset yang dimiliki 

untuk meningkatkan pendapatan. Rasio ini mengukur efektifitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki (Agnes, 2009). Rumus 

Rentabilitas Ekonomi yaitu: Rentabilitas Ekonomi = Laba Bersih Sebelum Pajak / 

Total Aktiva.  

e. Return On Investment (ROI)  

Return On Investment adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva yang menunjukkan kemampuan sebuah 

perusahaan secara keseluruhan untuk dapayt menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia diperusahaan (Syamsuddin, 2009). 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumus 

Return on Investment yaitu: ROI = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aktiva atau 

dengan rumus: ROI = Net profit margin x Assets turnover  

f. Return On Equity (ROE) Return On Equity  

Return On Equity (ROE) Return On Equity merupakan rasio yang 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas (Penghasilan 

yang disediakan untuk para pemilik perusahaan atas modal yang di investasikan 

dalam perusahaannya. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
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mengelola modalnya secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukannya (Agnes, 2009). Rumus Return on equity yaitu: 

Return on Equity = Laba Bersih Setelah Pajak/Ekuitas  

g. Earning Per Share (EPS)  

Earning Per Share adalah rasio perbandingan yang menunjukkan 

kemampuan setiap lembar saham dalam menghasilkan laba. EPS menggambarkan 

jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 

2009). Para Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang 

saham pada umumnya sangat tertarik dengan EPS, karena Earning Per Share 

merupakan indikator keberhasilan suatu perusahaan. Rumus Earning per share 

yaitu: EPS = Laba Bersih Setelah Pajak – Dividen Saham Preferen / Jumlah 

Saham Biasa yang Beredar.  

h. Return On Asset (ROA)  

Rasio ini mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini bisa dihitung dengan 

menbandingkan antara laba bersih dan total aset. Rasio yang tinggi menunjukan 

efesiensi manajemen aset, yang berarti efesiensi manajemen.  

Profitabilitas berkaitan dengan efesiensi penggunaan aset dan sumber daya 

lain dalam operasi sebuah perusahaan. Penggunaan sumber daya yang efisien 

menghasilkan pembelian Aset tinggi. Perusahaan dengan tingkat keuntungan 

tinggi pada dasarnya lebih cenderung akan membayar biaya audit yang lebih 

tinggi pula, dikarenakan perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memerlukan 

pengujian validitas, biaya dan pengakuan pendapatan, oleh karenanya 
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membutuhkan waktu yang lebih lama pelaksanaan auditnya, sehingga 

mengakibatkan peningkatan besaran Fee Auditnya. 

 

2.6 Resiko Perusahaan 

Dalam Buku Manajemen Keuangan yang di tulis oleh (Dermawan, 2009) 

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang 

menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang 

diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti 

dimasa mendatang. Oleh karena itu dengan menmahami risiko yang ada, 

perusahan mampu mencegah risiko tersebut dengan mengidentifikasi untuk 

menstabilkan kinerja mereka, sehingga mampu untuk memenuhi target, 

meminimalisir kegagalan dalam perusahaan dan mampu menciptakan sebuah 

peluang bisnis yang menguntungkan.  

Sebagian besar Risiko bagi sebuah perusahaan bersumber dari unsur 

ketidakpastian yang menimbulkan Profitability tertekan bahkan dapat 

menimbulkan sebuah kerugian. Kompleksitas risiko menyebabkan banyak cara 

dalam mengatasi risiko pada suatu perusahaan, apalagi perusahaan tidak punya 

pengalaman untuk mengenal suatu risiko. risiko ada yang bisa diperkirakan 

(expected risk), ada yang tidak bisa diperkirakan (unexpected risk), atau memang 

yang benar-benar mempunyai ketidakpastian.  

Risiko perusahaan dapat dikategorikan menjadi empat jenis risiko, yaitu:  

a) Risiko Keuangan. Terjadi karena adanya fluktuasi target keuangan, dan 

risiko ini terdiri dari risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko 

permodalan.  
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b) Risiko Operasional. Terjadi karena adanya penyimpangan dari hasil yang 

diharapkan, dan risiko ini terdiri dari risiko SDM, risiko produksi, risiko 

teknologi, risiko inovasi, risiko proses dan risiko sistem.  

c) Risiko Strategi. Terjadi karenaadanya keputusan strategis yang tidak 

sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi 

eksposure perusahaan (terutama eksposure keuangan). Risiko ini terdiri 

dari risikobisnis, risiko leverage, risiko transaksi strategis.  

d) Risiko Ekternalitas. Terjadi karena pengaruh faktor eksternal, yaitu 

adanya potensi penyimpangan hasil pada eksposure perusahaan yang 

dapat berdampak pada potensi penutupan usaha. Risiko ini terdiri dari 

risiko lingkungan, risiko reputasi, risiko hukum.  

Bisa dikatakan risiko didalam perusahaan itu tidak dapat kita hilangkan 

sepenuhnya, akan tetapi resiko tersebut dapat kita minimalisir sehingga tidak 

menggangu proses yang ada dalam suatu perusahaan. Memiliki banyak aset dalam 

berbagai bentuk baik uang kas, surat berharga, kendaraan, properti dan lainnya 

secara kasat mata menujukkan kesuksesan dalam mencapai kemadirian financial. 

Padahal tidak selalu demikian. kebanyakan orang menilai kesuksesan orang lain 

secara financial hanya dari luarnya saja tanpa menyelisik di dalamnya.  

Kesuksesan Financial seseorang tak hanya sekedar dilihat dari jumlah aset 

saja, tetapi juga jumlah utang yang dimilikinya. Jika jumlah utang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah asetnya, maka setiap individu atau badan hukum 

tidak bisa dikatakan sukses secara financial. Banyak instrumen yang digunakan 

untuk menilai kuat tidaknya kondasi finansial seseorang atau perusahaan. Salah 

satunya adalah leverage ratio (rasio leverage).  
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Leverage ratio atau yang lebih akrab disebut dengan rasio leverage adalah 

rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh 

suatu badan usaha atau bisnis. Dimana Rasio ini mengukur kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi utang jangka panjangnya. Utang jangka panjang itu 

sendiri dimaknai sebagai kewajiban atau utang yang waktu jatuh temponya lebih 

dari satu tahun.  

Rasio leverage membandingkan antara total beban utang perusahaan dengan 

aset atau ekuitasnya. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset 

perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dibandingkan dengan aset 

yang dimiliki oleh para kreditur atau pemberi utangnya. Jika jumlah aset yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan lebih kecil dibandngkan jumlah krediturnya maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan mempunyai tingkat leverage yang baik atau 

tinggi.  

Sebagai salah satu parameter untuk mengukur kesehatan keuangan 

perusahaan, rasio leverage dibutuhkan untuk membantu manajemen dan investor 

dalam memahami tingkat struktur modal pada perusahaan terkait. Selain itu, rasio 

ini juga mencerminkan sumber pembiayaan dalam operasional bisnis atau 

kegiatan bisnis perusahaan, dari utang ataukah ekuitas. Secara umum rasio 

leverage berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Rasio ini 

juga digunakan untuk mengetahui komposisi modal yang bersumber dari utang 

atau pinjaman. Dalam menganalisis sebuah keuangan perusahaan, rasio leverage 

memiliki peranan yang cukup penting. Sebab, rasio ini dapat menginformasikan 
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sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasional atau kegiatan bisnis 

perusahaan, dari modal sendiri ataukah utang. Selain itu, perusahaan juga dapat 

mengevaluasi kemampuannya dalam melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo. 

Rasio Leverage menunjukan kemapuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya dengan menggunakan asetnya. Semakin tinggi Rasio Leverage 

semakin besar Risiko Perusahaan tersebut, sehingga membutuhkan prosedur audit 

tambahan yang berdampak pada waktu penyelesaian audit dan fee audit yang 

dibebankan ke perusahaan juga akan semakin besar. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari beberapa jurnal, 

yakni : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Naibaho et al., (2021) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit fee. 

Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit fee. Komite audit 

berpengaruh negative terhadap audit fee. Resiko perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit fee. Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit fee.  

2. Penelitian yang dilakukan Yusica & Sulistyowati, (2020) 

menunjukkan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap audit 

fee. Internal audit berpengaruh negatif terhadap audit fee. Risiko audit 

tidak berpengaruh terhadap audit fee. Resiko Perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap audit fee. 
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3. Penelitian yang dilakukan Ahmad Sulaiman, (2020) menunjukkan 

bahwa Struktur kepemilikan, kompleksitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Fee. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fisabilillah et al., (2020) menunjukkan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap audit fee. Risiko 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit fee. Profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap audit fee. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Berlinna & Nursiam, (2018) 

menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

dalam penetapan audit fees. Sedangkan variabel tipe kepemilikan 

perusahaan, anak perusahaan dan ukuran KAP tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap audit fees  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan, (2017) menunjukkan bahwa 

secara parsial Kompleksitas Audit, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

dan Ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap Audit Fees 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Naibaho et al., 

(2021) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, ukuran 

kap, komite audit, 

resiko perusahaan, dan 

profitabilitas terhadap 

audit fee pada 

perusahaan jasa sektor 

property, real estate, 

and building 

construction yang 

terdaftar di BEI. 

1. ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap audit fee.  

2. Ukuran KAP tidak berpengaruh 

terhadap audit fee.  

3. Komite audit berpengaruh 

negative terhadap audit fee. 

4. Resiko perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit fee.  

5. Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap audit fee 

 

2. Yusica & Penentuan audit fee 1. kompleksitas berpengaruh positif 
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Sulistyowati, (2020) ditinjau dari 

kompleksitas 

perusahaan, internal 

audit dan risiko audit 

terhadap audit fee. 

2. Internal audit berpengaruh negatif 

terhadap audit fee. 

3. Risiko audit tidak berpengaruh 

terhadap audit fee.  

4. Resiko Perusahaan berpengaruh 

negative terhadap audit fee. 

3. Ahmad Sulaiman, 

(2020) 

Pengaruh struktur 

kepemilikan, 

kompleksitas dan 

ukuran perusahaan 

terhadap audit fee 

1. Struktur kepemilikan, 

kompleksitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadadap audit fee. 

4. Fisabilillah et al., 

(2020) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, risiko 

perusahaan dan 

profitabilitas terhadap 

Audit Fee 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap audit fee.  

2. Risiko perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap audit fee.  

3. Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap audit fee 

5. Berlinna & 

Nursiam, (2018) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penetapan audit fees 

(studi empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2014-2016) 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan dalam penetapan audit 

fees. 

2. tipe kepemilikan perusahaan, 

anak perusahaan dan ukuran 

KAP tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap audit fees 

6. Hasan, (2017) 

 

Pengaruh kompleksitas 

audit, Profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan 

ukuran kantor akuntan 

publik terhadap audit 

fee 

1. secara parsial Kompleksitas 

Audit, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Ukuran KAP 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap Audit Fees.  

 

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai jurnal tahun 2022 

 

2.8 Fee Audit Dalam Perspektif Islam 

Fee audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada 

perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan 

keuangan. Dalam syariat islam bahwa pengupahan atau pemberian upah (disebut 

dengan fee) adalah salah satu hal yang krusial di dalam sebuah organisasi baik 

dalam pemerintahan maupun sektor swasta.  
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Dalam hal pengertian upah dan gaji (fee) diatas dalam islam disebutkan 

lebih komperhensif tentang upah dan gaji (fee). Ada prinsip upah (fee) yaitu 

prinsip keadilan. Dalam Al-Quran suarat Al Maidah ayat 8 yaitu: 

 

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al. Ma‟idah: 8) 

Dalam ayat al-quran diatas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan 

terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan 

melakukannya (dari yang ber-aqad). Aqad dalam audit fee adalah aqad yang 

terjadi antara akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit. Artinya, 

sebelum melakukan audit, harus jelas dahulu bagaimana upah/imbalan (fee) yang 

akan diterima oleh auditor. Fee tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 

pembayaran upah. 

Dalam menentukan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi 

akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai 
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dengan tuntutan standar professional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa 

yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan 

oleh auditor atau akuntan terdahulu akan menimbulkan keraguan mengenai 

kemampuan dan kompetensi auditor dalam menerapkan standar teknis dan standar 

professional yang berlaku. Tidak boleh ada kezaliman terkait upah / fee terhadap 

jasa audit yang telah diberikan. Di dalam surat At-talaq ayat 6 dijelaskan bahwa:  

 

Artinya: 

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya. (Q.S At-Talaq: 6). 

Dalam suarat At-Talaq ayat 6 di atas menjelaskan bahwa seorang ibu yang 

menyusui anak orang lain, dan setelah ibu itu menyusui barulah dibolehkan 
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mendapatkan upah(fee) dari yang dia kerjakan, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem pengupahan yang berlaku dalam islam adalah upah yang diberikan 

setelah pekerja melakukan tugas-tugasnya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa 

pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan bukan di awal sebelum 

dimulainya pekerjaan. Sehingga pemberian upah sebelum bekerja dalam islam 

tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kecurangan. 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut : 

2.9.1 Pengaruh Kompleksitas terhadap penetapan Fee Audit 

Kompleksitas merupakan variabel penting dalam menentukan audit 

fee. Dalam penelitian ini, anak perusahaan sebagai acuan karena sampel 

dalam penelitian ini sebagian besar adalah perusahaan menengah besar yang 

hampir memiliki masalah kerumitan transaksi. Semakin besar perusahaan 

tersebut, maka semakin besar juga anak perusahaan yang tersebar. Hal ini 

dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan postitif yang 

signifikan, maka perusahaan pusat akan mengembangkan juga anak 

perusahaannya agar tejadi kontinuitas yang positif dari atas hingga ke 

bawah. Semakin banyak anak cabang maka semakin komplek pekerjaan 

yang akan dilakukan oleh auditor maka akan semakin besar juga audit feee 

untuk auditor tersebut.  
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Penelitian (Okta, 2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara kompleksitas dengan besar penetapan audit fees. Semakin 

kompleks klien, semakin sulit dalam mengaudit dan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Hal ini berakibat pada penetapan audit fee yang semakin 

tinggi. Maka dalam penelitian ini hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:  

H1 = Kompleksitas berpengaruh terhadap penetapan Fee Audit 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2021 

2.9.2 Pengaruh Komite Audit terhadap penetapan Fee Audit  

komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok 

yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan 

tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien 

yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen. Penelitian Naibaho et al., (2021) 

Menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap fee audit 

karena semakin besar ukuran komite audit maka akan menurunkan besaran 

fee audit yang diberikan perusahaaan. 

H2 = Komite Audit berpengaruh terhadap penetapan Fee Audit 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2021 

2.9.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap penetapan Fee Audit 

Profitabilitas perusahaan yang menjadi klien auditor akan 

mempengaruhi besarnya audit fee karena perlu dilakukan pengujian 
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validitas yang memerlukan waktu lebih lama dalam pekerjaan auditnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kikhia, (2015), Musah, (2017), dan 

Fisabilillah et al., (2020) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk 

profitabilitas terhadap audit fee karena perusahaan yang mempunyai tingkat 

profit yang tinggi biasanya akan membayar jasa audit yang tinggi juga 

karena auditor akan melakukan pengujian validitas pada pengakuan 

pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, auditor akan memerlukan waktu 

yang lebih panjang dalam melakukan pekerjaan audit karena profitabilitas 

yang tinggi merupakan indikator penting dari kinerja manajemen dan 

efisiensinya dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia sehingga 

auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan pengakuan 

pendapatan dan biaya yang ada karena itu akan mempengaruhi besarnya 

audit fee. Untuk meneliti pengaruh profitabilitas maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H𝟑: Profitabilitas berpengaruh terhadap penetapan Fee Audit 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2021 

2.9.4 Pengaruh Resiko Perusahaan terhadap penetapan Fee Audit 

Risiko perusahaan akan mempengaruhi besarnya audit fee karena 

auditor eksternal memerlukan tingkat kemampuan yang tinggi dan waktu 

yang lebih panjang dalam melakukan pekerjaan audit. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sanusi & Purwanto, (2017) dan Khasharmeh, (2018) 

menunjukan hasil yang berpengaruh positif untuk risiko perusahaan 
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terhadap audit fee karena leverage perusahaan diharapkan mampu untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditur sehingga auditor 

membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi. Oleh 

sebab itu, dapat mempengaruhi biaya audit ekternal menjadi lebih besar. 

Selain itu tingkat risiko klien yang lebih tinggi akan meningkatkan upaya 

auditor sehingga bias meningkatkan harga jasa audit. Oleh sebab itu, kantor 

akuntan akan melakukan pekerjaan terperinci untuk menyelesaikan atau 

memoderasi risiko tersebut. Untuk meneliti pengaruh risiko peruahaan 

terhadap audit fee maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap penetapan Fee 

Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2021 

2.9.5 Pengaruh Kompleksitas, Komit Audit, Profitabilitas dan Resiko 

Perusahaan terhadap penetapan Fee Audit 

Berdasarkan teori agensi, pihak agen atau manajemen memiliki 

kepentingan pribadi untuk memaksimalkan prospek kepentingannya. 

Dengan wewenang yang dimilikinya memutuskan maksimum dan minimum 

berapa negosiasi fee audit yang akan disepakati dengan pihak auditor. 

Menurut penelitian Okta, (2016) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara kompleksitas dengan besar penetapan audit fees. Semakin 

kompleks klien, semakin sulit dalam mengaudit dan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Hal ini berakibat pada penetapan audit fee yang semakin 

tinggi. 
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Penelitian Naibaho et al., (2021) Menyatakan bahwa Komite Audit 

berpengaruh signifikan terhadap fee audit karena semakin besar ukuran 

komite audit maka akan menurunkan besaran fee audit yang diberikan 

perusahaaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengahasilkan laba, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi akan 

dilakuka validitas dan pengakuan laba oleh auditor sehingga pekerjaan audit 

akan semakin lama sehingga akan berdampak terhadap kenaikan fee audit. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kikhia, 2015), (Musah, 2017), dan 

(Fisabilillah et al., 2020) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk 

profitabilitas terhadap audit fee. 

Khasharmeh (2018) menunjukan hasil yang berpengaruh positif untuk 

risiko perusahaan terhadap audit fee karena leverage perusahaan diharapkan 

mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kreditur 

sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang 

tinggi. Oleh sebab itu, dapat mempengaruhi biaya audit ekternal menjadi 

lebih besar. Selain itu tingkat risiko klien yang lebih tinggi akan 

meningkatkan upaya auditor sehingga bias meningkatkan harga jasa audit. 

H5 : Kompleksitas, Komite Audit, Profitabilitas, dan Resiko 

Perusahaan berpengaruh terhadap penetapan Fee Audit 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2018-2021 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Kompleksitas (X1), Komite 

A (X2), Profitabilitas (X3), Resiko Perusahaan (X4) sebagai variable bebas dan 

Fee Audit (Y) sebagai variable terikat. Berikut ini adalah gambar kerangka 

pemikiran dalam penilitian ini. 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  Variabel Independen (X)      Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti tahun 2022 

Kompleksitas 

X 1 

Komite Audit 

X 2 

Profitabilitas  

X 3 

Resiko Perusahaan 

X 4 

Fee Audit 

Y 

H1 

H 4 

H2 

H 3 

H5 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rangkaian prosedur dan metode yang dipakai 

untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variable yang akan 

menjadi topik penelitian. Desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan 

dalam dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Silaen, 2018). Berdasarkan 

jenisnya, penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif. Maka untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan cara melihat 

laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia tahun 2018-2021.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal. Penelitian kausal adalah 

penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab 

akibat antar variabel. Maksud peneliti mengadakan penelitian kausal adalah agar 

mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada sektor jasa sub sektor 

properti dan real estate. Data diperoleh melalui media internet di situs 

www.idx.co.id Pengamatan dilakukan selama 4 tahun berturut-turut yaitu pada 

tahun 2018-2021. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Menurut (Sugiyono 2017), dalam penelitian dapat menggunakan dua 

jenis data yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer. 

Data primer adalah sumber data yang berlangsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dibagi 

menjadi dua tipe, yaitu : data kualitatif (mom-numerik) dan data 

kuantitatif ( data yang dapat dihitung atau data dalam bentuk 

digital). 

2. Data Sekunder. 

Menurut (Sugiyono 2017) mendefinisikan bahwa data 

sekunder ialah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber 

dari literatur, buku-buku, serta dokumen. 

Jenis data yang peneliti gunakan sebagai pendukung dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder. Menurut (Sugiyono 2017) data sekunder merupakan 

sumber tidak langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Sumber 
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data dalam penelitian ini di ambil dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu http://www.idx.co.id/. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

dari berbagai sumber. 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang ditentukan oleh peneliti, 

sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut setelah mengalami proses seleksi dari batasan dan 

kriteria peneliti.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021 berupa data sekunder 

laporan keuangan tahunan yang diambil melalui situs resmi www.idx.co.id, 

alasan menggunakan sampel tahun 2018 – 2021 karena peneliti ingin melihat 

gambaran terkini perusahaan-perusahaan perbankan empat tahun terakhir.  

3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Metode Sampling adalah suatu teknik 

pengambilan sampel. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel 

meggunakan metode Purposive Sampling yaitu metode pengumpulan data 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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menurut kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, dengan tujuan untuk 

menghasilkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria tersebut yakni : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2018 – 2021. 

2. Perusahaan perbankan yang telah mempublikasikan laporan 

keuangannya yang telah diaudit periode tahun 2018 – 2021. 

3. Perusahaan perbankan yang mengungkapkan fee audit periode tahun 

2018 – 2021. 

4. Perusahaan perbankan yang mengalami profit periode tahun 2018 – 

2021. 

Berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya, terdapat 13 

perusahaan yang terpilih, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 52 yang diperoleh dari 13 × 4 yaitu perkalian antara jumlah perusahaan 

yang terpilih dengan periode tahun penelitian. 

Tabel III.1 

Daftar Populasi dan Sampel 

Keterangan 
Juml

ah 

Populasi : Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI  44 

Pengambilan Sampel berdasarkan kriteria (Purposive Sampling) :   

1. Perusahaan Perbankan yang tidak terdaftar di BEI tahun 2018-2021 0 

2. Perusahaan Perbankan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya 

tahun 2018-2021 0 

3. Perusahaan Perbankan yang tidak mengungkapkan Fee Audit tahun 2018 

- 2021 22 

4. Perusahaan Perbankan yang mengalami rugi tahun 2018-2021 9 

Sampel Penelitian 13 

Periode Penelitian 4 

Total sampel (n x periode penelitian) (13 x 4 tahun) 52 

Sumber : www.idx.co.id dan diolah oleh peneliti tahun 2022 
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3.6 Operasional Variabel dan Pegukuran 

Sesuai dengan hipotesis yang diteliti “Pengaruh Kompleksitas, Komite 

Audit, Profitabilias Klien dan Resiko Perusahaan terhadap Penetapan Fee Audit 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021”, maka terdapat dua 

variable dalam penelitian ini yaitu variable independent (X) dan variable 

dependen (Y). 

3.6.1 Fee Audit (Y) 

Fee audit merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap 

perusahaan untuk membiayai jasa auditor yang telah melakukan audit atas 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data tentang biaya audit 

diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2018-2021 yang mengungkapkan besar jumlah audit fee, yang 

selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma natural 

dari professional fees. Logaritma natural digunakan untuk memperkecil 

perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang telah didapatkan sebagai 

sampel penelitian.  

Pengungkapan jumlah besar biaya audit pada seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam laporan keuangan masih sangat 

jarang. Belum tersedianya data tentang biaya audit dikarenakan 

pengungkapan data tentang biaya audit di Indonesia masih secara sukarela, 

sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di 

dalam laporan keuangan. Oleh karena itu data tentang biaya audit akan 

diperoleh dari akun Professional fees pada laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit.  
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3.6.2 Kompleksitas 

Merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh 

klien Kantor Akuntan Publik yang dinilai dari anak perusahaan yang 

dimiliki. Anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan 

oleh auditor eksternal yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi 

yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Semakin 

banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki sebuah perusahaan maka 

akan semakin rumit transaksi yang dimiliki klien Kantor Akuntan Publik.  

Variabel kompleksitas akan diukur dengan menggunakan skala 

nominal. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan akan diberikan nilai 1, 

sementara perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan akan diberikan 

nilai 0. 

3.6.3 Komite Audit 

Tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris dalam 

memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen dan memastikan 

pelaporan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit 

paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris 

Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite 

audit pada penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah komite audit 

pada perusahaan, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam suatu 

perusahaan setiap tahunnya. (Pertiwi et al., 2021) 
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3.6.4 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan suatu laba pada tingkat 

tertentu. Angka profitabilitas dinyatakan dalam angka laba sebelum atau 

sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. 

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. 

(Sanusi & Purwanto, 2017)  

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Bisa 

dikataka, rasio ini digunakan dalam mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total 

aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset 

(Hery, 2016). Semakin tinggi hasil pengembalian aset berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset. Sebaliknya semakin rendah hasil pengembalian 

atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.  

Profitabilias Klien dalam penelitian ini menggunakan rasio ROA. 

menggunakan rasio ini untuk mengukur rasio profitabilitas (Fisabilillah et 

al., 2020). 

Rumus ROA sebagai berikut :  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡s 
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3.6.5 Resiko Perusahaan 

Rasio leverage yaitu mengukur seberapa besar perusahaan di biayai 

oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan terjebak dalam tingkat utang yang 

tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu 

sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak 

diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar 

utang (Fahmi, 2017). 

Rumus leverage sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Equity 

Tabel III.2 

Definisi Operasional Pengukuran Variabel 

No Variabel  Definisi Variabel Indikator Skala 

1. Fee Audit (Y)  Fee Audit 

merupakan 

Honorium atau 

imbalan yang 

diterima auditor dari 

entitas kliennya 

sehubungan dengan 

pemberian jasa 

audit.  

 

LnFE = 

Logaritma 

natural 

Professional 

fees.  

(Mentari, 

2019) 

 

Rasio  

 

2. Kompleksitas 

(X1) 
 Rumit atau 

tidaknya transaksi 

yang dimiliki klien 

akuntan publik 

yang dinilai dari 

anak perusahaan 

yang dimiliki 
 

Memiliki anak 

perusahaan = 

1, 

Tidak 

memiliki anak 

perusahaan = 

0 

(Erin, 2016) 

Nominal 

(Dummy) 

3. Komite  Badan yang 

dibentuk dewan 

jumlah komite 

audit setiap 

Rasio 
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Audit (X2) komisaris yang 

bertugas untuk 

memonitoring 

proses pelaporan 

keuangan 

tahunnya.  

(Nadia, 2013) 

4. Profitabilitas 

(X3) 

 Profitabilitas atau 

kemampuan 

memperoleh laba 

adalah suatu ukuran 

yang digunakan 

untuk menilai sejauh 

mana perusahaan 

mampu 

menghasilkan laba 

pada tingkat yang 

dapat diterima  

 

 

ROA = 

 

Laba Bersih 

Total Asset 

(Pra Dhita, 

2020) 

Rasio 

5. Resiko 

Perushaan 

(X4) 

 Risiko Perusahaan 

mencerminkan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi 

kewajibannya 

menggunakan aset 

yang dimilikinya.  

 

 

DER = 

 

Total 

Liabilitas 

Total Equitas 

(Fahmi, 2017) 

Rasio 

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2022 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Data panel 

adalah gabungan antara data runtut (time series) dan data silang (cross section). 

Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama 

yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu (t = 

1,2,…,T) dan N jumlah individu (i = 1,2,…,N), maka dengan data panel kita akan 

memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk 

setiap individu, maka data disebut balanced panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah 

unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel.  
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Jenis data yang lain, yaitu: data time-series dan data cross-section. Pada data 

time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam 

kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan amatan dari 

beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi data panel dengan bantuan program software Eviews versi 10.0. 

Ariefianto (2012) data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data 

time series (runtut waktu) dan cross section (seksi silang). Adapun keuntungan 

menggunakan analisis regresi data panel adalah sebagai berikut: 

1.  Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan 

 degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang 

besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat 

menghasilkan estimasi ekonometri yang efesien. 

2.  Data panel dapat memberikan informasi yang lebih banyak yang tidak 

dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. 

3.  Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam 

inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

Persamaan model dengan menggunakan data cross section dan data time 

series 

dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = α + β Xit + εit 

i = 1,2,....,N  t = 1,2,….., T 

Dimana : 

Y  = Variabel dependen 
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X  = Variabel independen 

α  = Konstanta 

ε  = Kesalahan pengganggu 

N  = Banyaknya observasi 

T  = Banyaknya waktu 

N X T  = Banyaknya panel 

Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

FE = α + β1KOM + β2KA + β3ROA + β4DER + εit 

Dimana : 

FA   = Fee Audit 

KOM  = Kompleksitas 

KA  = Komite Audit 

ROA  = Profitabilitas 

DER   = Resiko Perusahaan 

α   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

ε   = Kesalahan Pengganggu 

3.7.1 Model Regresi Data Panel 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data 

panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 

3.7.1.1 Common Effect Model (CEM) 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. 
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Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, 

sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan 

Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi model data panel. 

3.7.1.2 Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu 

dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi 

data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy 

untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan 

intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan 

insentif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model 

estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy 

Variable (LSDV). 

3.7.1.3 Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep diakomodasi 

oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunkan 

model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. 

Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau 

teknik Generalized Least Square (GLS) . 
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3.7.2 Uji Estimasi Model 

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola 

data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yakni: 

3.7.2.1 Uji Chow 

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah 

Common Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel.  

Apabila Hasil:  

H0: Pilih PLS (CE)  

Ha: Pilih FE (FE) 

3.7.2.2 Uji Housman 

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan.  

Apabila Hasil:  

H0: Pilih RE  

Ha: Pilih FE 

3.7.3 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan 

kemudian dianalisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi 

mengenai vaeriabel-variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, 

kompleksitas, profitabilitas, resiko perusahaan dan besaran fee audit yang 

dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata (mean), Nilai Maximum, Nilai 

Minimum dan standar deviasi. 
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3.7.4 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus 

memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah 

uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

3.7.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rataratanya. 

Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena 

distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstrim pada data 

yang diambil. Pada penelitian ini keputusan terdistribusi normal 

tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai 

Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%), 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Apabila Prob. JB > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi normal, dan  

b. Apabila Prob. JB < 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menyatakan 

bahwa residual terdistribusi normal.  

3.7.4.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel– 

variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal 
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ini, kita sebut variabel–variabel bebas ini tidak orthogonal (Erlina, 

2008). Variabel – variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah 

variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesamanya sama 

dengan nol. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari VIF (Variance 

Inflation Factor), jika VIF 10 maka tingkat multikolinearitas dapat 

ditoleransi. Multikolinearitas dilihat juga melalui TOL (Tolerance). 

Nilai TOL berkebalikan dengan nilai VIF. Tolerance (TOL) 

mengukur variabilitas dari variabel independen yang tidak dijelaskan 

oleh variabel inpenden lainnya. Jadi multikolinearitas terjadi jika VIF 

> 10 dan nilai tolerance < 0,10. 

3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Pengujian ini dilakukan dengan uji glesjer yaitu meregresi 

masing-masing variable independen dengan absolute residual sebagai 

variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi 

dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Jika 
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hasil tingkat kepercayaan uji glesjer > 0,05 maka tidak terkandung 

heteroskedastisitas.  

3.7.4.4 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan 

berdasarkan waktu dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui 

ada tidaknya terjadi autokorelasi, maka dapat melakukan uji 

langrange multiplier (uji LM). Dengan kriteria, apabila nilai 

probabilitas > 0.05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. 

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2013) Uji parsial atau uji T dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan pada uji parsial 

adalah sebesar 0.05 (5%). Kriteria untuk penerimaan dan penolakan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai prob < 0.05, maka Ha diterima. Artinya secara parsial 

variabel ukuran perusahaan, kompleksitas, profitailitas klien dan 

resiko perusahaan berpengaruh terhadap penetapan fee audit. 

b) Jika nilai signifikansi > 0.05, maka H0 diterima. Artinya secara 

parsial variabel ukuran perusahaan, kompleksitas, profitailitas 

klien dan resiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penetapan fee audit. 
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c) Apabila thitung > ttabel maka Ha diterima. Artinya variabel 

independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

d) Apabila thitung < ttabel maka H0 diterima. Artinya variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3.7.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menilai apakah semua variabel independen 

secara simutan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F pada 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05 ( = 5%). Kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika nilai Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima. Artinya semua 

variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima. Artinya semua 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

c. Jika nilai prob (F-Statistic) < 0.05, maka H0 diterima. Artinya 

semua variabel independen secara simutan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

d. Jika nilai prob (F-Statistic) > 0.05, maka Ha diterima. Artinya 

semua variabel independen secara simutan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R2) adalah sebuah koefisien yang 

menunjukkan persentase pengaruh semua variable independen terhadap 

variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin 

besar koefisien determinasinya maka semakin baik variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen.  

Nilai R2 besarnya antara 0-1 (0 < R2 < 1) koefisien determinasi ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas 

mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai R-Square dikatakan baik bila 

nilainya di atas 0,5 karena nilai dari R-Square berkisar antara 0 sampai 

1. Bila nilai R-Square mendekati 1 maka sebagian besar variabel 

independen menjelaskan variabel dependen sedangkan jika koefisien 

determinasi adalah 0 berarti variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka 

skripsi yang berjudul pengaruh kompleksitas, komite audit, profitabilitas dan 

resiko perusahaan terhadap penetapan fee audit pada perusahaan perbankan di 

bursa efek Indonesia tahun 2018 – 2021, penulis menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa kompleksitas (KOM) 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Hal ini berarti semakin 

kompleks suatu perusahaan makan akan semakin tinggi fee audit yang 

dikeluarkan. 

2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa komite audit (KA) tidak 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Hal ini berarti semakin 

besar jumlah komite audit tidak akan mempengaruhi besaran fee audit yang 

dikeluaran. 

3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Hal ini berarti bahwa 

perusahaan dengan laba yang tinggi akan menyajikan lebih banyak 

informasi laporan keuangan dan juga memerlukan validitas dan pengakuan 

pedapatan dan biaya sehingga akan membuthkan waktu yang lebih lama 

sehingga akan menaikkan besaran fee audit yang dikeluarkan. 
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4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa resiko perusahaan (DER) 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit (FA). Hal ini berarti semakin 

besar resiko perusahaan makan akan semakin rumit penyajian laporan 

keuangan dan akan memakan waktu yang lebih lama sehingga akan 

mempengaruhi besaran fee audit yang dikeluarkan. 

5. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa kompleksitas (KOM), komite 

audit (KA), profitabilitas (ROA) dan resiko perusahaan (DER) berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap penetapan fee audit (FA). Hal ini berarti 

secara bersama-sama seluruh variabel independent pada penelitian ini 

berpengaruh terhadap penetapan fee audit. 

6. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh 

kompleksitas (KOM), komite audit (KA), profitabilitas (ROA) dan resiko 

perusahaan (DER) terhadap penetapan fee audit (FA) sebesar 56.67%, 

sedangkan sisanya sebesar 43.33% (100 – 56.67) dijelaskan oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini 

selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu Pengaruh kompleksitas, 
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komite audit, profitabilitas dan resiko perusahaan terhadap penetapan fee 

audit. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi terhadap penetapan fee audit (FA) yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang 

lebih  panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan 

gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. . 
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LAMPIRAN 



 

 

LAMPIRAN 1 : Sampel Penelitian 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

 1 BABP Bank MNC International Tbk 
 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
 

3 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
 

4 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
 

5 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 
 

6 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 
 

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
 

8 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 
 

9 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 
 

10 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 
 

11 BTPN Bank BTPN Tbk 
 

12 BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 
 

13 MCOR Bank China Construction Bank Ind.Tbk 
 



 

 

LAMPIRAN 2 : Tabulasi Data Fee Audit (Y) 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Fee Audit 

 

1 BABP Bank MNC International Tbk 

2018        7.205.000.000   
2019        4.487.000.000   
2020        5.122.000.000   
2021        4.519.000.000  

 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

2018        2.321.000.000   
2019        3.394.000.000   
2020        2.593.000.000   
2021        2.943.000.000   

3 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 

2018           513.100.000   
2019        1.559.564.500   
2020        1.053.818.000   
2021        1.202.330.000   

4 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 

2018    100.811.000.000   
2019    113.041.000.000   
2020    109.071.000.000   
2021    160.933.000.000   

5 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 

2018        4.700.946.000   
2019        5.527.417.000   
2020        6.932.616.000   
2021        7.493.769.000   

6 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

2018        1.525.180.000   
2019        1.306.712.477   
2020        2.190.777.509   
2021        5.459.324.970   

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

2018      90.893.000.000   
2019    210.316.000.000   
2020    337.682.000.000   
2021    218.542.000.000   

8 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

2018      76.753.000.000   
2019      61.862.000.000   
2020      80.924.000.000   
2021      92.379.000.000   

9 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

2018        6.559.000.000   
2019        7.171.000.000   
2020      80.791.000.000   
2021      99.406.000.000   



 

 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Fee Audit 

 

10 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

2018      17.903.000.000   
2019        8.153.000.000   
2020        5.096.000.000   
2021        5.196.000.000   

11 BTPN Bank BTPN Tbk 

2018    172.475.000.000   
2019    109.641.000.000   
2020    116.151.000.000   
2021    130.675.000.000   

12 BTPS 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah Tbk 

2018      34.234.000.000   
2019      50.814.000.000   
2020      28.958.000.000   
2021      27.556.000.000   

13 MCOR 
Bank China Construction 

Bank Ind.Tbk 

2018        9.943.000.000   
2019      15.784.000.000   
2020      28.959.000.000   
2021      20.805.000.000   

 



 

 

Lampiran 3 : Tabulasi Data Kompleksitas (X1) 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Kompleksitas (X1) 

 

1 BABP 
Bank MNC International 

Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

2 BACA 
Bank Capital Indonesia 

Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

3 BBMD 
Bank Mestika Dharma 

Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

4 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 

2018 1  
2019 1  
2020 1  
2021 1  

5 BMAS 
Bank Maspion Indonesia 

Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

6 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

2018 1  
2019 1  
2020 1  
2021 1  

8 BNII 
Bank Maybank Indonesia 

Tbk 

2018 1  
2019 1  
2020 1  
2021 1  

9 BRIS 
Bank Syariah Indonesia 

Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  



 

 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Kompleksitas (X1) 

 

2021 0  

10 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

11 BTPN Bank BTPN Tbk 

2018 1  
2019 1  
2020 1  
2021 1  

12 BTPS 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

13 MCOR 
Bank China Construction 

Bank Ind.Tbk 

2018 0  
2019 0  
2020 0  
2021 0  

 



 

 

Lampiran 4 : Tabulasi Data Komite Audit (X2) 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun 

Komite Audit 

(X2) 
 

1 BABP Bank MNC International Tbk 

2018 5 
 

2019 4 
 

2020 4 
 

2021 4 
 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 3 
 

3 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 3 
 

4 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 

2018 6 
 

2019 3 
 

2020 4 
 

2021 6 
 

5 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 4 
 

6 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 3 
 

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

2018 4 
 

2019 4 
 

2020 6 
 

2021 3 
 

8 BNII 
Bank Maybank Indonesia 

Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 5 
 

9 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 

2018 6 
 

2019 5 
 

2020 4 
 



 

 

2021 9 
 

10 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

2018 3 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 3 
 

11 BTPN Bank BTPN Tbk 

2018 4 
 

2019 3 
 

2020 4 
 

2021 4 
 

12 BTPS 
Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah Tbk 

2018 4 
 

2019 4 
 

2020 3 
 

2021 4 
 

13 MCOR 
Bank China Construction 

Bank Ind.Tbk 

2018 4 
 

2019 3 
 

2020 3 
 

2021 3 
 

 



 

 

Lampiran 5 : Tabulasi Data Profitabilitas (X3) 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Laba Total Aset 

Profitabilitas 

(X3) 
 

1 BABP 
Bank MNC 

International Tbk 

2018 20.433.000.000 10.854.855.000.000 0,002 
 

2019 57.021.000.000 10.607.879.000.000 0,005 
 

2020 10.414.000.000 11.652.904.000.000 0,001 
 

2021 12.868.000.000 14.015.360.000.000 0,001 
 

2 BACA 
Bank Capital 

Indonesia Tbk 

2018 15.884.000.000 18.019.614.000.000 0,001 
 

2019 106.500.000.000 18.959.622.000.000 0,006 
 

2020 61.414.000.000 20.223.558.000.000 0,003 
 

2021 34.785.000.000 22.325.883.000.000 0,002 
 

3 BBMD 
Bank Mestika 

Dharma Tbk 

2018 265.862.564.725 12.093.079.368.934 0,022 
 

2019 247.573.726.183 12.900.218.775.263 0,019 
 

2020 325.932.118.524 14.159.755.232.533 0,023 
 

2021 519.580.026.420 15.983.152.301.240 0,033 
 

4 BBTN 

Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

Tbk 

2018 2.807.923.000.000 306.436.194.000.000 0,009 
 

2019 209.263.000.000 311.776.828.000.000 0,001 
 

2020 1.602.358.000.000 361.208.406.000.000 0,004 
 

2021 2.376.227.000.000 371.868.311.000.000 0,006 
 

5 BMAS 
Bank Maspion 

Indonesia Tbk 

2018 71.013.866.000 6.694.023.677.000 0,011 
 

2019 59.764.814.000 7.569.580.138.000 0,008 
 

2020 66.986.471.000 10.110.519.691.000 0,007 
 

2021 80.162.068.000 14.234.358.584.000 0,006 
 

6 BNBA 
Bank Bumi Arta 

Tbk 

2018 92.897.864.488 7.297.273.467.260 0,013 
 

2019 51.167.901.115 7.607.653.715.376 0,007 
 

2020 35.053.333.152 7.637.524.325.854 0,005 
 

2021 44.449.400.923 8.666.525.828.600 0,005 
 

7 BNGA 
Bank CIMB Niaga 

Tbk 

2018 3.482.428.000.000 266.781.498.000.000 0,013 
 

2019 3.624.935.000.000 274.467.227.000.000 0,013 
 

2020 2.011.254.000.000 280.943.605.000.000 0,007 
 

2021 4.098.604.000.000 310.786.960.000.000 0,013 
 

8 BNII 
Bank Maybank 

Indonesia Tbk 

2018 2.262.245.000.000 177.532.858.000.000 0,013 
 

2019 1.924.180.000.000 169.082.830.000.000 0,011 
 

2020 1.284.392.000.000 173.224.412.000.000 0,007 
 

2021 1.679.754.000.000 168.758.476.000.000 0,010 
 

9 BRIS 
Bank Syariah 

Indonesia Tbk 

2018 106.600.000.000 37.869.177.000.000 0,003 
 

2019 74.016.000.000 43.123.488.000.000 0,002 
 

2020 2.187.649.000.000 239.581.524.000.000 0,009 
 

2021 3.028.205.000.000 265.289.081.000.000 0,011 
 

10 BSIM 
Bank Sinar Mas 

Tbk 

2018 50.472.000.000 30.748.742.000.000 0,002 
 

2019 6.752.000.000 36.559.556.000.000 0,000 
 

2020 118.522.000.000 44.612.045.000.000 0,003 
 

2021 127.748.000.000 52.671.981.000.000 0,002 
 

11 BTPN Bank BTPN Tbk 

2018 2.128.064.000.000 101.341.224.000.000 0,021 
 

2019 2.992.418.000.000 181.631.385.000.000 0,016 
 

2020 2.005.677.000.000 183.165.978.000.000 0,011 
 

2021 3.104.215.000.000 191.917.794.000.000 0,016 
 

12 BTPS 

Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Syariah Tbk 

2018 965.311.000.000 12.039.275.000.000 0,080 
 

2019 1.399.634.000.000 15.383.038.000.000 0,091 
 

2020 854.614.000.000 16.435.005.000.000 0,052 
 

2021 1.465.005.000.000 18.543.856.000.000 0,079 
 

13 MCOR Bank China 2018 89.860.000.000 15.992.475.000.000 0,006 
 



 

 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Laba Total Aset 

Profitabilitas 

(X3) 
 

Construction Bank 

Ind.Tbk 

2019 78.967.000.000 18.893.684.000.000 0,004 
 

2020 49.979.000.000 25.235.573.000.000 0,002 
 

2021 79.392.000.000 26.194.548.000.000 0,003 
 

 



 

 

Lampiran 6 : Tabulasi Data Resiko Perusahaan (X4) 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Total Liabilitas Total Equitas 

Resiko 

Perusahaan 

(X4)  

1 BABP 
Bank MNC 

International Tbk 

2018 9.424.865.000.000 1.429.990.000.000 6,591 
 

2019 9.048.429.000.000 1.559.450.000.000 5,802 
 

2020 10.101.667.000.000 1.551.237.000.000 6,512 
 

2021 11.649.903.000.000 2.365.457.000.000 4,925 
 

2 BACA 
Bank Capital 

Indonesia Tbk 

2018 16.534.651.000.000 1.484.963.000.000 11,135 
 

2019 17.421.982.000.000 1.537.640.000.000 11,330 
 

2020 18.583.167.000.000 1.640.391.000.000 11,328 
 

2021 20.203.112.000.000 2.122.771.000.000 9,517 
 

3 BBMD 
Bank Mestika 

Dharma Tbk 

2018 9.005.066.283.473 3.088.013.085.461 2,916 
 

2019 9.419.749.653.807 12.900.218.775.263 0,730 
 

2020 10.150.492.606.994 4.009.262.625.539 2,532 
 

2021 11.693.332.176.560 4.289.820.124.680 2,726 
 

4 BBTN 

Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

Tbk 

2018 263.784.017.000.000 23.840.448.000.000 11,065 
 

2019 269.451.682.000.000 23.836.195.000.000 11,304 
 

2020 321.376.142.000.000 19.987.845.000.000 16,079 
 

2021 327.693.592.000.000 21.406.647.000.000 15,308 
 

5 BMAS 
Bank Maspion 

Indonesia Tbk 

2018 5.493.283.082.000 1.200.740.595.000 4,575 
 

2019 6.340.648.554.000 1.228.931.584.000 5,159 
 

2020 8.826.257.598.000 1.284.262.093.000 6,873 
 

2021 12.903.147.645.000 1.331.210.939.000 9,693 
 

6 BNBA 
Bank Bumi Arta 

Tbk 

2018 5.802.518.829.966 1.494.754.637.294 3,882 
 

2019 6.083.998.151.873 1.523.655.563.503 3,993 
 

2020 6.128.138.202.911 1.509.386.122.943 4,060 
 

2021 6.432.760.566.695 2.233.765.261.905 2,880 
 

7 BNGA 
Bank CIMB Niaga 

Tbk 

2018 227.200.919.000.000 39.580.579.000.000 5,740 
 

2019 231.173.061.000.000 43.294.166.000.000 5,340 
 

2020 239.890.554.000.000 41.053.051.000.000 5,843 
 

2021 267.398.602.000.000 43.388.358.000.000 6,163 
 

8 BNII 
Bank Maybank 

Indonesia Tbk 

2018 152.442.167.000.000 25.090.691.000.000 6,076 
 

2019 142.397.914.000.000 26.684.916.000.000 5,336 
 

2020 146.000.782.000.000 27.223.630.000.000 5,363 
 

2021 140.033.353.000.000 28.725.123.000.000 4,875 
 

9 BRIS 
Bank Syariah 

Indonesia Tbk 

2018 10.849.009.000.000 5.026.640.000.000 2,158 
 

2019 11.880.036.000.000 5.088.036.000.000 2,335 
 

2020 66.040.361.000.000 21.743.145.000.000 3,037 
 



 

 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan Tahun Total Liabilitas Total Equitas 

Resiko 

Perusahaan 

(X4)  

2021 61.886.476.000.000 25.013.934.000.000 2,474 
 

10 BSIM 
Bank Sinar Mas 

Tbk 

2018 23.532.846.000.000 4.856.420.000.000 4,846 
 

2019 26.385.919.000.000 6.074.463.000.000 4,344 
 

2020 32.557.921.000.000 6.056.844.000.000 5,375 
 

2021 38.799.669.000.000 7.359.416.000.000 5,272 
 

11 BTPN Bank BTPN Tbk 

2018 76.562.034.000.000 18.786.330.000.000 4,075 
 

2019 142.608.793.000.000 31.471.928.000.000 4,531 
 

2020 142.277.859.000.000 32.964.753.000.000 4,316 
 

2021 146.932.964.000.000 36.078.927.000.000 4,073 
 

12 BTPS 

Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Syariah Tbk 

2018 2.049.483.000.000 3.996.932.000.000 0,513 
 

2019 2.439.054.000.000 5.393.320.000.000 0,452 
 

2020 2.632.890.000.000 5.878.749.000.000 0,448 
 

2021 2.543.053.000.000 7.094.900.000.000 0,358 
 

13 MCOR 

Bank China 

Construction Bank 

Ind.Tbk 

2018 13.476.317.000.000 2.516.158.000.000 5,356 
 

2019 16.098.826.000.000 2.794.858.000.000 5,760 
 

2020 19.218.857.000.000 6.016.716.000.000 3,194 
 

2021 20.113.344.000.000 6.081.204.000.000 3,307 
 



 

 

Lampiran 7 : Analisis Deskriptif 

  

 FA KOMPLEKSITAS KA ROA DER 

 Mean  23.50885  0.307692  3.750000  0.013445  5.420712 

 Median  23.25120  0.000000  3.000000  0.006942  4.899978 

 Maximum  26.54537  1.000000  9.000000  0.090986  16.07858 

 Minimum  20.05598  0.000000  3.000000  0.000185  0.358434 

 Std. Dev.  1.731837  0.466041  1.169464  0.019719  3.513828 

 Skewness -0.010982  0.833333  2.279282  2.790127  1.140312 

 Kurtosis  1.760534  1.694444  9.392647  10.20162  4.239133 

      

 Jarque-Bera  3.329642  9.711548  133.5673  179.8388  14.59617 

 Probability  0.189225  0.007783  0.000000  0.000000  0.000677 

      

 Sum  1222.460  16.00000  195.0000  0.699122  281.8770 

 Sum Sq. Dev.  152.9622  11.07692  69.75000  0.019832  629.6964 

      

 Observations  52  52  52  52  52 

 



 

 

LAMPIRAN 8 : Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

0
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-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Residuals
Sample 1 52
Observations 52

Mean      -5.95e-15
Median   0.095762
Maximum  1.705660
Minimum -2.070118
Std. Dev.   0.782638
Skewness  -0.417897
Kurtosis   3.182059

Jarque-Bera  1.585345
Probability  0.452633

 

b. Uji Multikolinieritas 
Variance Inflation Factors  

Date: 06/26/22   Time: 09:09  

Sample: 1 52   

Included observations: 52  
    
    
 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    

C  0.199318  15.59399  NA 

KOMPLEKSITAS  0.058244  1.577364  1.031353 

KA  0.007299  10.32239  1.009432 

ROA  46.59040  2.040954  1.343110 

DER  0.001159  4.882605  1.365326 
    
    

c. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     

F-statistic 0.499071     Prob. F(4,47) 0.7365 

Obs*R-squared 2.118664     Prob. Chi-Square(4) 0.7139 

Scaled explained SS 2.216867     Prob. Chi-Square(4) 0.6959 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:10   

Sample: 1 52    

Included observations: 52   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.626037 0.283605 2.207430 0.0322 

KOMPLEKSITAS -0.083875 0.153308 -0.547101 0.5869 

KA -0.026027 0.054270 -0.479573 0.6338 

ROA -1.646395 4.335984 -0.379705 0.7059 



 

 

DER 0.019400 0.021626 0.897031 0.3743 
     
     

R-squared 0.040744     Mean dependent var 0.589938 

Adjusted R-squared -0.040895     S.D. dependent var 0.507613 

S.E. of regression 0.517889     Akaike info criterion 1.613098 

Sum squared resid 12.60580     Schwarz criterion 1.800718 

Log likelihood -36.94055     Hannan-Quinn criter. 1.685027 

F-statistic 0.499071     Durbin-Watson stat 0.885226 

Prob(F-statistic) 0.736482    
     
     

d. Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 1.365236     Prob. F(2,45) 0.2657 

Obs*R-squared 2.974716     Prob. Chi-Square(2) 0.2260 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:11   

Sample: 1 52    

Included observations: 52   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.124395 0.449727 0.276600 0.7834 

KOMPLEKSITAS -0.026582 0.243425 -0.109200 0.9135 

KA -0.025874 0.086227 -0.300072 0.7655 

ROA -0.289376 6.784138 -0.042655 0.9662 

DER -0.002029 0.034204 -0.059311 0.9530 

RESID(-1) -0.066776 0.152895 -0.436745 0.6644 

RESID(-2) 0.262684 0.163832 1.603374 0.1158 
     
     

R-squared 0.057206     Mean dependent var -5.95E-15 

Adjusted R-squared -0.068500     S.D. dependent var 0.782638 

S.E. of regression 0.808999     Akaike info criterion 2.538611 

Sum squared resid 29.45156     Schwarz criterion 2.801278 

Log likelihood -59.00389     Hannan-Quinn criter. 2.639311 

F-statistic 0.455079     Durbin-Watson stat 2.099300 

Prob(F-statistic) 0.837542    
     
     

 

 



 

 

Lampiran 9 : Pemilihan Model Regresi Data Panel 

a. Chow Test 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 3.986137 (12,35) 0.0007 

Cross-section Chi-square 44.797282 12 0.0000 
     
     
     

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: FA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:13   

Sample: 2018 2021   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.28122 0.441376 48.21564 0.0000 

KOMPLEKSITAS 2.546886 0.240880 10.57325 0.0000 

KA 0.158662 0.085297 1.860116 0.0691 

ROA 28.92678 6.692402 4.322332 0.0001 

DER 0.074210 0.034266 2.165685 0.0354 
     
     

R-squared 0.747136     Mean dependent var 23.64404 

Adjusted R-squared 0.725615     S.D. dependent var 1.554107 

S.E. of regression 0.814068     Akaike info criterion 2.517667 

Sum squared resid 31.14725     Schwarz criterion 2.705286 

Log likelihood -60.45934     Hannan-Quinn criter. 2.589596 

F-statistic 34.71759     Durbin-Watson stat 2.376050 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

b. Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 5.920290 4 0.2408 
     
     
     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     



 

 

KOMPLEKSITAS 0.807543 2.203718 0.180198 0.0010 

KA 0.131276 0.133429 0.001329 0.9529 

ROA 1.722506 28.786145 204.597449 0.0585 

DER 0.167240 0.111328 0.000606 0.0232 
     
     
     

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: FA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:13   

Sample: 2018 2021   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.77024 0.473814 45.94681 0.0000 

KOMPLEKSITAS 0.807543 0.503583 1.603595 0.1178 

KA 0.131276 0.081444 1.611854 0.1160 

ROA 1.722506 16.08410 0.107094 0.9153 

DER 0.167240 0.040677 4.111371 0.0002 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.893156     Mean dependent var 23.64404 

Adjusted R-squared 0.844313     S.D. dependent var 1.554107 

S.E. of regression 0.613206     Akaike info criterion 2.117719 

Sum squared resid 13.16076     Schwarz criterion 2.755626 

Log likelihood -38.06070     Hannan-Quinn criter. 2.362277 

F-statistic 18.28633     Durbin-Watson stat 3.438038 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 



 

 

Lampiran 10 : Model Regresi Data Panel 

a. Common Effect 

Dependent Variable: FA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:12   

Sample: 2018 2021   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.28122 0.441376 48.21564 0.0000 

KOMPLEKSITAS 2.546886 0.240880 10.57325 0.0000 

KA 0.158662 0.085297 1.860116 0.0691 

ROA 28.92678 6.692402 4.322332 0.0001 

DER 0.074210 0.034266 2.165685 0.0354 
     
     

R-squared 0.747136     Mean dependent var 23.64404 

Adjusted R-squared 0.725615     S.D. dependent var 1.554107 

S.E. of regression 0.814068     Akaike info criterion 2.517667 

Sum squared resid 31.14725     Schwarz criterion 2.705286 

Log likelihood -60.45934     Hannan-Quinn criter. 2.589596 

F-statistic 34.71759     Durbin-Watson stat 2.376050 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

b. Fixed Effect 

Dependent Variable: FA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 06/26/22   Time: 09:13   

Sample: 2018 2021   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.77024 0.473814 45.94681 0.0000 

KOMPLEKSITAS 0.807543 0.503583 1.603595 0.1178 

KA 0.131276 0.081444 1.611854 0.1160 

ROA 1.722506 16.08410 0.107094 0.9153 

DER 0.167240 0.040677 4.111371 0.0002 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.893156     Mean dependent var 23.64404 

Adjusted R-squared 0.844313     S.D. dependent var 1.554107 

S.E. of regression 0.613206     Akaike info criterion 2.117719 

Sum squared resid 13.16076     Schwarz criterion 2.755626 



 

 

Log likelihood -38.06070     Hannan-Quinn criter. 2.362277 

F-statistic 18.28633     Durbin-Watson stat 3.438038 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

c. Random Effect 

Dependent Variable: FA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/26/22   Time: 09:13   

Sample: 2018 2021   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 21.27257 0.404294 52.61659 0.0000 

KOMPLEKSITAS 2.203718 0.270920 8.134204 0.0000 

KA 0.133429 0.072828 1.832116 0.0733 

ROA 28.78615 7.355317 3.913651 0.0003 

DER 0.111328 0.032376 3.438643 0.0012 
     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.407782 0.3066 

Idiosyncratic random 0.613206 0.6934 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.600754     Mean dependent var 14.20914 

Adjusted R-squared 0.566776     S.D. dependent var 1.069345 

S.E. of regression 0.703840     Sum squared resid 23.28337 

F-statistic 17.68049     Durbin-Watson stat 2.753837 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.729698     Mean dependent var 23.64404 

Sum squared resid 33.29519     Durbin-Watson stat 1.925762 
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