BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit.
Komite audit yang sering mengadakan rapat akan lebih mengetahui
mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam perusahaan sehingga
dapat

mengkomunikasikan

permasalahan

tersebut

kepada

auditor

eksternal. Komunikasi komite audit ini akan membantu proses audit yang
dilakukan oleh auditor eksternal karena auditor ekternal mengetahui
permasalahan apa yang menjadi perhatian khusus pada perusahaan. Hal ini
akan mengurangi pekerjaan auditor eksternal sehingga fee audit juga akan
menurun.
2. Intensitas pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap fee
audit. Hal ini di indikasikan karena Dewan komisaris biasanya lebih
membicarakan mengenai keputusan strategic dari manajemen dan kegiatan
perusahaan lainnya yang dapat mempengaruhi investasi dari pemegang
saham. Fee auditor hanya merupakan bagian kecil dari biaya yang
dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga hanya memiliki porsi sangat kecil
dalam pembicaraan dewan komisaris. Besaran biaya auditor eksternal
tidak ditentukan pada saat pertemuan dewan komisaris namun ditentukan
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pada rapat gabungan antara dewan direksi dengan dewan komisaris
sehingga intensitas rapat dewan komisaris tidak memengaruhi hasil audit
dan tidak ada pengaruhnya terhadap fee audit.
3. Report lag tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap fee audit.
Fenomena ini dapat terjadi karena diduga perusahaan merasa bahwa
auditor tidak memenuhi ekspektasi perusahaan untuk melakukan audit
secara cepat dan dalam waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perusahaan akan menurunkan fee bagi auditor eksternal jika perusahaan
menganggap auditor dianggap tidak mampu bekerja secara efektif dan
meragukan bahwa auditor memiliki kemampuan yang pantas diberikan fee
audit dengan besaran sebelumnya, sehingga perusahaan memutuskan
untuk menurunkan fee untuk auditor pada tahun buku selanjutnya.

5.2 Saran
Setelah dilakukan ananalisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan
beberapa saran yang dapat digunakan sebagai berikut :
1. Penelitilain untuk selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam
lagi, ada hal-hal atau faktor lain atau variabel lain yang perlu diperhatikan
terutama yang terkait dengan fee audit, misalnya faktor-faktor lain di luar
perusahaan seperti faktor ekonomi makro yaitu inflasi karena besarnya fee
audit juga bisa dipengaruhi oleh inflasi.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat membandingkan faktor-faktor yang
mempengaruhi fee audit di Indonesia dengan negara lain misalnya
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perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia yang memiliki kedekatan
geografis dengan Indonesia.
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