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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap fee 

audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Chandra (2016).  

2. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Hasil 

penelitian ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Castro et al 

(2015).  

3. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap fee audit. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maydiana (2014) dan 

Meilina (2015).  

4. Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

fee audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Castro et al (2015). 

5. Kepemilikan institusional  tidak berpengaruh terhadap fee audit. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahendra 

(2013). 

6. Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit. Hasil ini 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yulio (2016). 
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7. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap fee audit. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih (2015). 

8.  Kompleksitas audit berpengaruh positif terhadap fee audit.  

9. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap fee audit. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014). 

10. Size berpengaruh positif terhadap fee audit. Hasil ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014). 

11. Leverage tidak berpengaruh terhadap fee audit. Hasil ini mendukung  

penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014). 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 

sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi fee audit dan menambah periode sampel pengamatan penelitian. 

Misalnya kepemilikan asing. 
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