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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Kota Bandung yang dilakukan di sembilan Kantor Akuntan 

Publik di Kota Bandung dengan responden (auditor junior dan auditor senior) 

sebanyak 41 responden. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi dan independensi secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit sebesar 48,4%. Sehingga semakin tinggi tingkat 

kompetensi dan independensi auditor, maka semakin tinggi pula tingkat 

kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini terlihat dari hasil uji 

regresi yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya semakin 

tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit 

yang dihasilkan oleh auditor. 

2. Independensi yang diproksikan dengan lama hubungan dengan klien, 

tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan jasa non audit, secara 

parsial berpengaruh secara signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi 

yang menunjukkan nilai signifikansi 0,026 < 0,05. Artinya semakin tinggi 



90 

 

 
 

tingkat independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.  

 

5.2 Saran 

 Berbagai keterbatasan yang ada pada penelitian ini membuat peneliti 

menyimpulkan bahwa masih banyak cara untuk menyempurnakan penelitian ini di 

waktu mendatang. Berikut adalah saran bagi peneliti selanjutnya agar hasil 

penelitian di waktu mendatang dapat lebih baik lagi : 

1. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta 

diberi kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau 

peningkatan pendidikan profesi.  

2. Untuk para auditor diharapkan meningkatkan independensinya. Auditor 

yang mendapat tugas dari kliennya diusahakan agar benar-benar 

independen. Meskipun kompetensi auditor cukup baik tapi apabila auditor 

tidak bersikap independen tentu akan berpengaruh terhadap kualitas audit 

sehingga kompetensi dan independensi auditor harus bersinergi agar 

kualitas audit yang dihasilkan bisa lebih baik lagi.  

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menambah variabel yang dapat memperkuat pengaruh variabel 

independen dan variabel dependen. 
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b. Dapat menambah periode pengamatan agar jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian menjadi lebih besar dan mampu 

mempresentasikan populasi yang digunakan dalam penelitian.  

c. Dapat melakukan penelitian terhadap semua Kantor Akuntan Publik 

khususnya di Kota Bandung, agar hasil penelitian dapat mencerminkan 

kondisi yang ada terhadap kecenderungan pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit.  

 


