
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai gambaran 

secara umum variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, maka penulis 

mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden tentang Akuntabilitas diperoleh nilai sebesar 

73,33% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa Akuntabilitas yang dilakukan 

Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung telah mencapai kriteria yang 

baik.  

2. Tanggapan responden tentang Kompetensi diperoleh nilai sebesar 75,12% 

dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini berarti bahwa Kompetensi yang dilakukan Kantor 

Akuntan Publik di Kota Bandung telah mencapai kriteria yang baik. 

3. Tanggapan responden tentang Kualitas Audit diperoleh nilai sebesar 

83,24% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk 

dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa Kualitas Audit yang dihasilkan 



    

  

Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung telah mencapai kriteria yang 

baik. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji pengaruh 

akuntabilitas dan kompetensi terhadap kualitas audit, yang dihasilkan Kantor 

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

Akuntan Publik di Kota Bandung dengan responden (auditor junior dan auditor 

senior) sebanyak  35 responden. Berdasarkan hasil penelitian secara menyeluruh 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas dan Kompetensi secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit 69,6% dan selebihnya 30,4% ditentukan oleh faktor 

lain diluar model penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

semakin tinggi tingkat Akuntabilitas dan Kompetensi auditor, maka 

semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. 

2. Secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Dilihat dari nilai sig. 0,257 > 0,05 

(Level of Significant),  lalu koefisien determinasi parsialnya sebesar 0,245 

yang artinya variasi perubahan akuntabilitas auditor dijelaskan semua 

variabel sebesar 24,51% persen dan sisanya yaitu 75,49% persen masih 

dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel tersebut, artinya masih ada 

variabel lain yang harus dipertimbangkan. 

3. Hasil dari pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa kompetensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dilihat dari nilai sig. 0,045 

< 0,05 (Level of Significant). Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat 



    

  

dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualitas audit yang baik dapat dihasilkan dari auditor 

yang memiliki kompetensi yang baik pula. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. KAP yang dikunjungi adalah KAP yang mempunyai jumlah karyawan 

yang terbatas, sehingga sampel nya kurang bervariasi.  

2. Data kuesioner sebagian besar diisi oleh auditor junior.  

3. Ketika pengisian angket/kuesioner, penulis tidak mendampingi responden, 

sehingga kemungkinan adanya responden yang tidak mengerti mengenai 

pertanyaan yang diajukan.   

 

5.3 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 akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 

lagi: 

1. Untuk lebih 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 agar lebih menyadari akan betapa besar 

peran dan tanggung jawab dari profesinya sebagai seorang akuntan public 

yang memang dipercaya oleh masyarakat. Auditor yang mendapat tugas 

dari kliennya diusahakan agar benar-benar mentaati standar profesi dan 

prinsip kode etik sebagai seoarang akuntan publik. Karena meskipun 

kompetensi auditor cukup baik tapi apabila auditor tidak memiliki 

akuntabilitas yang tinggi tentu akan berpengaruh terhadap kualitas audit 

sehingga akuntabilitas dan kompetensi auditor harus bersinergi agar 

kualitas audit yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut:  

 Menambah variabel yang dapat memperkuat pengaruh variabel 

independen dan dependen. 

 Dapat melakukan penelitian terhadap semua Kantor Akuntan Publik 

khususnya di Kota Bandung meskipun angket yang dikembalikan sedikit, 

agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang ada terhadap 

kecenderungan pengaruh akuntabilitas dan kompetensi terhadap kualitas 

audit. 

 Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan metode 

kuesioner saja, tetapi bisa menambahkan metode teknik interview agar 

sehingga dapat membuat informasi yang memperkuat jawaban dalam 

kuesioner, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam 

menginterpretasikan pertanyaan dalam kuesioner.  



    

  

4. Walaupun baru bisa dilakukan dalam skala kecil, pada bab ini penulis 

sangat berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan, baik itu dari pihak instansi yang berkaitan ataupun 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Penelitian yang ini juga diharapkan akan 

dapat memberikan kontribusi kepada senior-senior yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik (KAP) juga kepada para pimpinan untuk lebih 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit. 

Mengingat kualitas audit adalah hal yang sangat penting. Karena 

berkualitas atau tidaknya kualitas audit dapat mempengaruhi tepat atau 

tidaknya keputusan-keputusan yang diambil auditor dan secara tidak 

langsung juga dapat mempengaruhi penilaian pihak lain mengenai kondisi 

sebuah entitas yang bersangkutan. 

5. Dari hasil penelitian yang dilakukan, secara simultan telah terbukti bahwa 

beberapa aspek yang dapat meningkatkan kualitas audit adalah 

akuntabilitas dan kompetensi. Hal ini memiliki indikasi bahwa untuk 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik, seorang auditor harus 

memiliki tingkat akuntabilitas dan kompetensi yang tinggi. Namun 

berdasarkan pernyataan tersebut akuntabilitas dan kompetensi juga 

bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan partisipasi dari peneliti 

berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas 

audit. Seperti misalnya sikap mental, kepuasan kerja, etika, gender 

keahlian lain dan sebagainya. Sehingga hal-hal lain yang berhubungan 


