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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh beserta pembahasannya 

tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kompleksitas Perusahaan, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Audit Fee, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit fee. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan BUMN memiliki audit fee yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan swasta. 

2. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa kompleksitas perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit fee. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang mempunyai lebih banyak anak perusahaan memiliki 

audit fee yang lebih tinggi. 

3. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit fee. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan meningkatkan audit fee. 

4. Hasil dari nilai R2 untuk variabel dependen, yaitu audit fee adalah 0,694 atau 

69,4%. Dengan demikian, kemampuan variabel independen yaitu struktur 

kepemilikan, kompleksitas perusahaan, dan ukuran perusahaan dalam 

menjelaskan variabel dependen adalah 69,4%. Sedangkan sisanya, sebesar 

30,6% akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan berdasarkan metode serta 

prosedur penelitian yang ditetapkan, namun peneliti menyadari bahwa penelitian 

ini tentunya tidak akan terlepas dari berbagai keterbatasan sebagai berikut. 

1. Terbatasnya data mengenai biaya audit (audit fee), maka penelitian ini 

menggunakan data professional fee untuk memberikan nilai pada variabel audit 

fee. 
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2. Hasil penelitian ini terbatas hanya pada variabel-variabel independen yang 

digunakan, sedangkan masih banyak faktor lainnya yang mampu menjelaskan 

keterkaitannya dengan variabel audit fee. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan, kompleksitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit fee serta 

kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Saran Teoritis 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang 

lain seperti opini audit, internal audit, ukuran KAP dan sebagainya. Atau 

menambahkan variabel moderating dan variabel kontrol. 

2. Saran Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan menjadi sumber 

informasi atas faktor yang mempengaruhi audit fee, terlebih pada 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan besar. 

b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menentukan besaran audit fee yang akan diberikan 

kepada kantor akuntan publik, terutama perusahaan yang mempunyai 

ukuran perusahaan besar. 


