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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

kesilmpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konvergensi IFRS tidak memiliki pengaruh terhadap fee audit  

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Elvira dan Mita (2015) dan 

Kim et al., (2011) yang mengatakan konvergensi IFRS berpengaruh 

positif terhadap fee audit yang disebabkan peningkatkan kompleksitas 

audit menjadi pendorong meningkatnya fee audit dan juga perbedaan 

prinsip akuntansi GAAP negara lokal dengan prinsip IFRS, namun 

penelitian ini mendukung penelitian Vieru dan Schadewitz (2010) 

yang mengatakan bahwa besarnya fee audit tidak berhubungan 

signifikan dengan besarnya penyesuaian IFRS. 

2. Interaksi antara keahlian komite audit & frekuensi rapat komite audit 

tidak memiliki pengaruh terhadap fee audit. Penelitian ini tidak 

mendukung penelitian Desi et al,, (2013) yang mengatakan komite 

audit yang memiliki keahlian keuangan & audit dapat mendukung 

auditor eksternal dan mengatasi masalah-masalah maupun celah dalam 

perusahaan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan audit, 

keahlian dari komite audit akan mengurangi risiko audit sehingga 

diharapkan dapat memperkecil fee audit sehingga berdampak negatif 
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terhadap fee audit, namun hasil penelitian ini mendukung penelitian 

Hazmi (2013) yang mengatakan bahwa keahlian komite audit tidak 

berpengaruh terhadap fee audit. 

3. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian 

ini mendukung penelitian Rustam et al., (2013) dan Desi et al., (2014) 

yang mengemukakan semakin besar komite audit perusahaan maka 

cenderung untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya 

sehingga akan mempengaruhi fee audit secara positif dan signifikan. 

Semakin besar ukuran komite audit tentunya akan menuntut kualitas 

audit yang tinggi sehingga akan memilih auditor dari KAP besar dan 

komite audit memastikan bahwa proses audit berjalan dengan baik 

sampai tercapainya tingkat kualitas yang diinginkan sehingga biaya 

yang dibebankan dalam fee audit akan semakin tinggi. 

4. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. 

Penelitian ini mendukung penelitian Nugrahani (2013) dan 

Kusharyanti (2013) yang mengatakan semakin banyak anak 

perusahaan maka akan semakin kompleks proses audit yang dilakukan 

sehingga berdampak terhadap lamanya proses audit dan akan 

menyebabkan semakin tingginya fee audit yang dibayarkan oleh 

perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan dan Saran  

5.2.1 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Masih sedikitnya perusahaan yang mencantumkan fee audit dalam laporan 

tahunannya dan banyaknya data yang dieliminasi dalam proses uji asumsi 

klasik sehingga berdampak terhadap keterbatasan data dan menyebabkan 

data tidak bisa digeneralisasi. 

 

5.2.2 Saran  

Saran  dari  peneliti  untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya adalah: 

1. Penelitian yang akan datang bisa menambahkan variabel financial distress 

yang bisa diukur dengan menggunakan earning per share untuk melihat 

pengaruhnya terhadap fee audit. 

2. Penelitian yang akan datang bisa menambahkan variabel pergantian 

auditor  untuk melihat pengaruhnya terhadap fee audit. 

3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode pengukuran risiko 

audit yang lain seperti current ratio, dan quick ratio. 

 

 

 

 

 

 


