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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar 

korporasi. Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang dibuat 

untuk memberikan informasi keuangan yang terjadi pada suatu entitas 

dalam satu periode (Pambudi dan Ghozali, 2013). Perusahaan yang sudah 

go public wajib hukumnya untuk menerbitkan laporan keuangan setiap 

tahun di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Sebagaimana, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan investasi dana mereka, tentu saja pihak-pihak di 

luar korporasi tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh 

informasi mengenai laporan keuangan dengan baik yang memenuhi empat 

karakteristik yang membuat laporan keuangan tersebut berguna bagi para 

pemakainya yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, 

karena laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak termasuk para 

investor, kreditor, dan pembuat keputusan ekonomi lainnya, mereka sangat 

mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan 

mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang bererima umum dan berisi 

pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai laporan keuangan. 
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Sebagai pihak yang memiliki akses atas informasi keuangan 

perusahaan, manajer memiliki kecenderungan untuk melaporkan kinerja 

keuangan yang baik dan yang sebenarnya terjadi terhadap pemilik 

perusahaan agar mengetahui gambaran keuangan perusahaan serta 

mengetahui perkembangan perusahaan yang dilaporkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik 

(principal) dengan manajer (agent) dijelaskan melalui teori keagenan 

(agency theory). Prinsipal merupakan partisipan-partisipan yang 

berkontribusi dalam pemberian modal (steakeholders), sedangkan agen 

merupakan partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan 

tenaga kerja. 

Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan antara kepemilikan 

(principal) dan pengendalian (agent). Hubungan ini memunculkan 

perbedaan kepentingan, karena pada umumnya manusia akan berusaha 

memaksimalkan utilitas yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Oleh 

karena itu, para investor mengharapkan laporan keuangan mampu 

memberikan informasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan investasi dana mereka. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh 

steakholders untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya konflik 

kepentingan, yaitu dengan memakai jasa auditor eksternal untuk 

melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan pada perusahaan. 

Sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa 

yang dilakukan auditor eksternal disebut dengan audit fees. Audit fees 

sendiri ditentukan melalui proses negosiasi antara pihak stakeholders 
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dengan Kantor Akuntan Publik yang menaungi auditor tersebut dengan 

memperhatikan berbagai faktor. Menurut Mautz, Briloff (dalam 

Tandinerung, 2012) menyatakan bahwa pembayaran fee audit secara 

langsung oleh klien dalam sistem pengauditan mengakibatkan sikap 

ketergantungan pihak auditor terhadap klien. Tandinerung (2012) 

seseorang yang tergantung terhadap orang lain atau yang merasa 

membutuhkan orang lain akan berusaha berbuat baik terhadap orang itu 

dan cenderung menuruti kemauannya. DeAngelo (dalam Yuyetta, 2014) 

menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar memiliki 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik 

yang lebih kecil. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan besar go 

public yang memilih menggunakan kantor akuntan publik big four untuk 

menghasilkan laporan keuangan dan kinerja audit yang lebih baik 

dibandingkan dengan kantor akuntan publik non big four. 

Audit fees yang dikeluarkan oleh perusahaan diharapkan mampu 

meningkatkan pengawasan manajemen, kualitas laporan keuangan 

perusahaan dan independensi manajemen. Oleh karena itu, untuk tipe 

kepemilikan perusahaan juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan 

besarnya audit fees yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian 

ini, tipe kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu 

perusahaan milik negara (BUMN) dan swasta. Menurut penelitian 

Wibowo (2013) menyatakan bahwa tipe kepemilikan berpengaruh positif 

terhadap penetapan audit fees. Akan tetapi menurut penelitian Immanuel 

(2014) bahwa tipe kepemilikan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap penetapan audit fees. Begitu juga dengan penelitian 

Pambudi (2013) mengatakan bahwa tipe kepemilikan perusahaan BUMN 

maupun Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap penentuan audit 

fees. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Apabila perusahaan mempunyai harta yang besar, 

maka akan semakin rumit pula proses audit yang dilakukan dan memakan 

waktu yang lama, sehingga imbalan untuk jasa audit yang dibayarkan 

lebih tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulfasari (2014) ukuran 

perusahaan merupakan besar kecilnya ukuran perusahaan yang sedang 

diaudit oleh auditor atau KAP, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap audit fees. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugrahani (2013) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap audit fees. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Pambudi (2013) mengtakan bahwa ukuran perusahaan baik 

BUMN maupun swasta tidak berpengaruh terhadap penetapan audit fees. 

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya cenderung untuk 

membuka cabang baru atau mendirikan anak perusahaan. Menurut 

penelitian Chandra (2015) mengatakan bahwa anak perusahaan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap audit fees. Hal ini didukung dengan 

adanya penelitian yang dilakukan oleh Immanuel (2014) bahwa anak 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penetapan audit fees. 

Sedangkan menurut Nurlaelah (2008) bahwa anak perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit fees. 
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Pada ukuran kantor akuntan publik, banyak perusahaan-perusahaan 

besar memilih menggunakan kantor akuntan publik big four untuk 

menghasilkan laporan keuangan dan kinerja audit yang lebih baik, 

dibandingkan dengan kantor akuntan publik non big four. Menurut 

penelitian Immanuel (2014) dan Chandra (2015) mengatakan bahwa 

ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penetapan audit fees. 

Sedangkan menurut Nurlalelah (2008) bahwa ukuran kantor akuntan 

publik tidak berpengaruh terhadap audit fees. 

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa hasil penelitian-

penelitian sebelumnya tidak konsisten, sehingga penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penetapan Audit Fees (studi empiris pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2016)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraianpada latar belakang penelitian berupa hubungan 

antara berbagai faktor yang berpengaruh serta kontribusinya terhadap 

penetapan audit fees, maka secara spesifik rumusan maasalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah tipe kepemilikan mempengaruhi penetapan audit fees? 

2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi penetapan audit fees? 

3. Apakah anak perusahaan mempengaruhi penetapan audit fees? 

4. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi penetapan 

audit fees? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh tipe kepemilikan terhadap penetapan 

audit fees. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penetapan audit fees. 

3. Untuk menganalisis pengaruh anak perusahaan terhadap penetapan 

audit fees. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik 

terhadap penetapan audit fees. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

menambah bahan ajar atau refrensi pembelajaran dalam 

mempelajari audit fees. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

menegai audit fees. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang 

permasalahan yang dipilih dalam penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi 

tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan 

dilaksanakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian 

yang terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah 

data serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan simpulan penelitian, keterbatasan serta saran 

bagi penelitian mendatang. 

 

 

 

 

 

 


