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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan terkait pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien terhadap Audit Fee, 

dengan begitu dapat ditarik kesimpulan seperti ini: 

1. Ukuran Perusahaan memberikan hasil yakni berpengaruh positif terhadap 

Audit Fee dari keseluruhan sampel yang diteliti. 

2. Perusahaan memberikan hasil yakni tidak berpengaruh terhadap Audit Fee 

dari keseluruhan sampel yang diteliti. 

3. Profitabilitas Klien memberikan hasil yakni berpengaruh positif terhadap 

Audit Fee dari keseluruhan sampel yang diteliti. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari terdapat keterbatasan didalam penelitian ini yakni masih 

belum banyaknya perusahaan yang mengungkapkan besarnya nilai audit fee yang 

dikeluarkan sebab pengungkapan audit fee sifatnya tidak wajib. 

 

V.3 Saran 

Dari keterbatasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, untuk 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik maka penelitian ini terdapat saran-

saran yang bisa diberikan sebagai berikut:j 

1. Bagi KAP hasil riset ini dapat memberi informasi kepada KAP untuk 

megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit fee. Dengan demikian 

KAP akan berhati-hati dalam menentukan audit fee karena akan 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang menunjukkan kinerja KAP sehingga 

akan berdampak pada reputasi KAP.  

2. Bagi perusahaan hasil riset ini dapat menyediakan informasi kepada 

perusahaan untuk megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit fee. 

Dengan demikian perusahaan dapat menyepakati audit fee dengan tepat untuk 
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kualitas hasil audit yang baik yang akan digunakan untuk kepentingan 

stakeholders dalam mengambil keputusan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan mempergunakan sampel selain perusahaan 

dari sektor manufaktur, dapat menambahkan varabel lain yang berkaitan 

dengan audit fee seperti kompleksitas audit atau ukuran KAP, serta dapat 

mempergunakan rentan periode yang lebih panjang. Menggunakan rentan 

periode yang lebih lama diharapkan dapat menyediakan hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


