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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

Pengaruh Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit (Studi 

Kasus Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017 – 2019), maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap fee audit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa intensitas rapat dewan komisaris yang menjadi proxy 

dalam perhitungan tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya 

biaya audit. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi biaya audit. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu dalam menganalisis 

data tidak membedakan karakteristik masing-masing sampel sehingga dapat 

menimbulkan hasil yang bias dari pengujian yang dilakukan. Selain itu, variabel 

penelitian yang digunakan masih terbilang cukup sedikit dan belum 

merepresentasikan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi fee audit. 

5.3 Saran 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran dari Pengaruh Dewan Komisaris Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee 

Audit (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017 – 2019) 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan Sektor Jasa Keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 

dalam menentukan fee audit sehingga dapat membantu  dalam mengambil 

keputusan berapa nilai  fee audit yang dianggarkan. 
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2. Bagi Regulator 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan gambaran serta referensi 

dalam keputusan dalam menentukan fee audit. Dimana, bagi para Dewan 

Komisaris dalam membuat kebijakan fee audit dimasa depan dapat lebih 

baik. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor lain seperti 

struktural lengkap tentang Good Corporate Governance, dan faktor lainnya 

yang mungkin berhubungan dan memiliki pengaruh terhadap fee audit, 

dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas dan rentang 

waktu pengamatan yang lebih lama, serta diharapkan dapat menggunakan 

proxy pengukuran lain jika data yang diteliti tersedia. 


