
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi biaya audit eksternal yang diukur dengan natural log dari biaya 

audit eksternal. Variabel independen yang digunakan yaitu rentan waktu 

pelaporan audit,ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko perusahaan, kompleksitas 

perusahaan, jenis industri, status perusahaan audit, dan komite audit. 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rentan waktu pelaporan audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

biaya audit eksternal. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk 

mengaudit data perusahaan, maka biaya audit eksternal yang dikeluarkan 

akan semakin tinggi. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya audit 

eksternal. Perusahaan besar memiliki internal kontrol yang lebih baik di 

banding perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung 

memiliki risiko yang lebih rendah di banding perusahaan kecil. 

3. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya audit 

eksternal. Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi akan 

mempunyai tingkat pengawasan yang tinggi terhadap pendapatan dan 

biaya. Oleh karena itu tidak akan membutuhkan waktu yang lebih lama 
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dalam pelaksanaan auditnya, sehingga menyebabkan turunnya biaya 

audit eksternal. 

4. Risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit 

eksternal, dikarenakan perusahaan sampel merupakan perusahaan besar, 

maka risiko yang ada pada perusahaan dapat diprediksi sehingga tidak 

berpengaruh terhadap biaya audit eksternal. 

5. Kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

audit eksternal. Perusahaan yang kompleks akan merekrut akuntan yang 

berkualitas, menggunakan sistem akuntansi yang canggih, serta 

pengendalian internal yang baik. Hal tersebut akan mengurangi pekerjaan 

audit eksternal. 

6. Jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit eksternal. 

Umumnya, perusahaan manufaktur memerlukan prosedur audit yang 

kompleks di banding industri lainnya. Namun hal tersebut tidak 

mempengaruhi tingkat biaya audit eksternal sebab perusahaan sampel 

dengan jenis industri manufaktur tergolong kecil di banding perusahaan 

di sektor lain, sehingga tidak mempengaruhi biaya audit eksternal. 

7. Status perusahaan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya 

audit eksternal. KAP big four akan merekrut auditor yang berpengalaman, 

sehingga akan mempercepat proses audit yang berakibat pada turunnya 

biaya audit eksternal.  

8. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit eksternal. 

Auditor eksternal merupakan pihak independen, obyektif, serta tidak 
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dipengaruhi oleh klien. Dalam melaksanakan tugas audit, auditor 

eksternal tidak akan dipengaruhi oleh jumlah anggota komite audit. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan diantaranya: 

1. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel biaya audit 

eksternal tetapi faktor tersebut tidak digunakan di dalam penelitian ini. 

2. Jangka waktu penelitian masih tergolong pendek yaitu pengambilan data 

hanya dalam 5 tahun (2013-2017). 

3. Penelitian dengan variabel independen jenis industri hanya menggunakan 

3 pengelompokan yaitu manufaktur, jasa, dan bahan pokok. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang 

berpengaruh terhadap variabel biaya audit eksternal antara lain risiko 

litigasi, piutang, persediaan perusahaan, jumlah rapat direksi, konsentrasi 

kepemilikan, kontrol kepemilikan, dan rugi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau memperluas sampel 

penelitian dan jangka waktu yang lebih panjang. 

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel jenis industri seperti 

pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, industri barang 
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konsumsi, properti, real estate, dan konstruksi bangunan, infrastruktur, 

utilitas dan transportasi, keuangan, dan investasi. 
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