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Besarnya fee audit yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti. Dimana dalam dua decade 

terakhir penelitian mengenai pasar jasa audit telah tumbuh signifikan diluar negeri, 

sedangkan didalam negeri masih kurang terpublikasi karena minimnya informasi 

tentang fee auditor di Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat permintaan 

akan jasa audit semakin banyak dan seiring perkembangan yang pesat karena  

kebutuhan di pasar modal. Untuk hal itu penelitian ini bertujuan menguji pengaruh 

ukuran perusahaan, ukuran KAP, jumlah anak perusahaan, dan profitabilitas terhadap 

fee auditor. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 

keuangan perusahaan manufaktur pada industry otomotif, semen, dan logam yang 

konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Pengambilan data 

menggunakan purposive sampling mengahasilkan jumlah sampel 23 perusahaan 

dengan analisis regresi linier berganda. Penganalisisan data menggunakan uji asumsi 

klasik, koefisien determinasi ( ), uji F, dan uji t dengan software SPSS 16.0. 

Hasil pengujian secara bersama-sama (simultan) bahwa variable ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, jumlah anak  perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap fee auditor. Uji secara parsial menunjukkan bahwa variable 

ukuran perusahaan dan jumlah anak perusahaan berpengaruh terhadap fee auditor, 

yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan dan semakin banyak jumlah 

anak perusahaan karena waktu yang dibutuhkan lebih lama maka semakin besar pula 

fee auditor yang dikeluarkan oleh perusahaan. Variable ukuran KAP dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap fee auditor, yang berarti perusahaan yang 

menggunakan jasa BIG4 atau non BIG4 dan berapapun besarnya laba atau rugi 

perusahaan tidak akan mempengaruhi besarnya fee auditor yang dikeluarkan setiap 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


