
127 

   

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat 

menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 63% dari total responden, menerapkan Sistem Pengendalian 

Mutu dengan efektif, 32% cukup efektif, dan sisanya penerapan sistem 

pengendalian mutu pada 5% KAP yang menjadi objek penelitian ini, 

dikategorikan tidak efektif. 

2. Dari sembilan unsur pengendalian mutu, yang diterapkan oleh mayoritas 

responden (89%) adalah unsur pengendalian mutu Supervisi. Responden 

menganggap bahwa supervisi sangat diperlukan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kualitas penugasan. 

3. Kinerja auditor pada penelitian ini dilihat dari segi kualitas kertas kerja 

yang disusunnya. 

Melalui kualitas kertas kerja yang baik, yaitu:  

a) Kelengkapan (Completeness) 

b) Akurasi (Accucacy) 

c) Kejelasan (Clarity) 

d) Keringkasan (Conciseness)  

e) Kerapian (Neatness)  

Diperoleh gambaran bahwa : 

a) Hanya sekitar 84% responden saja yang memenuhi unsur 

kelengkapan (completeness) dengan kategori baik, 11% responden 

lainnya menyiapkan kertas kerja namun hanya menyertakan unsur 

pendukung yang material saja, sedangkan 5% sisanya kurang 

memperhatikan unsur kelengkapan ini. 

b) Seluruh responden telah memenuhi unsur akurasi (accuracy) 

dengan baik dalam penyusunan kertas kerja audit. 

c) Unsur kejelasan (clarity) dalam penyajian kertas kerja audit telah 

dipenuhi pula oleh seluruh responden. 
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d) Mayoritas responden (89%) termasuk kategori baik dalam 

memenuhi unsur keringkasan (conciseness), hal ini berarti sebagian 

besar responden mampu menyajikan kertas kerja yang terbatas 

pada hal-hal yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. 

e) Mayoritas responden (84%) memenuhi unsur kerapian dengan 

baik. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor 

pada kantor akuntan publik yang termasuk dalam frame penelitian 

ini adalah baik. 

4. Akurasi (accuracy) dan Kejelasan (clarity) merupakan kualitas kertas 

kerja yang paling penting yang harus dipenuhi agar kertas kerja dapat 

menjadi suatu berkas yang dapat diyakini keandalannya. Sementara itu, 

kualitas kerapian (neatness) tidak terlalu diperhatikan para responden. 

5. Dari sembilan unsur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia, yaitu: 

a) Independensi 

b) Penugasan Personel 

c) Konsultansi 

d) Supervisi 

e) Pemekerjaan 

f) Pengembangan Profesional 

g) Promosi 

h) Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 

i) Inspeksi 

hanya beberapa unsur pengendalian mutu, yaitu indepedensi yang 

memiliki pengaruh signifikan dengan hampir semua kualitas kertas kerja, 

mulai dari kelengkapan hingga kerapian; Supervisi pun memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas kertas kerja kelengkapan yang baik; 

Pemekerjaan memiliki pengaruh terhadap kualitas kertas kerja 

kelengkapan,dan keringkasan, Pengembangan Profesional memiliki 

pengaruh terhadap kualitas kertas kerja kelengkapan, Penerimaan dan 

Keberlanjutan Klien memiliki pengaruh yang signifikan dengan kualitas 

kertas kerja kelengkapan, dan kejelasan. Efektivitas penerapan kebijakan 
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dan prosedur evaluasi calon klien dapat mempengaruhi isi kertas kerja 

yang akan dihasilkan, kecuali untuk clien yang ditolak atau tidak lagi 

dipertahankan, terakhir adalah Inspeksi yang jika dilaksanakan dengan 

efektif signifikan dengan kualitas kertas kerja yang dihasilkan auditor. 

6. Secara keseluruhan, dengan menggunakan koefisien korelasi-a Cronbach, 

kriteria uji a = 0.05,diperoleh nilai koefisien r signifikan sebesar 0.667, 

hasil pengujian statistik uji t, t hitung lebih besar dari t tabel, Ho ditolak 

berarti dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

efektivitas penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan 

Publik terhadap kinerja auditor yang dilihat dari segi kualitas kertas kerja 

yang dihasilkannya. 

  

 Rangkuman hasil analisis pengaruh efektivitas penerapan Sistem 

Pengendalian Mutu KAP dengan Kinerja Auditor dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

5.2  SARAN 

 Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama melakukan 

penelitian ini, aca beberapa hal yang ingin penulis sarankan, yaitu : 

1. Bagi para peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan pengecekan 

terlebih dahulu KAP-KAP yang tercantum dalam daftar melalui telepon, 

untuk mengantisipasi kemungkinan KAP yang sudah tidak berpraktik lagi, 

penulisan alamat yang salah, atau pindah. 

2. Bagi para peneliti sebaiknya mengolah kembali pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner agar penelitian dapat menggali lebih dalam data-data 

yang diharapkan. 

3. Bagi para peneliti yang akan datang sebaiknya meningkatkan jumlah 

pengembalian kuesioner agar penelitian mencapai hasil lebih baik. 


