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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran 

sebagai masukan bagi Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dan kepada 

peneliti selanjutnya. 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui data statistic dari 

kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Kode etik profesi akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan memenuhi unsur-

unsur Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang meliputi independensi, integritas, 

objektivitas, standar umum dan prinsip-prinsip akuntansi, tanggungjawab kepada 

klien, tanggungjawab kepada rekan seprofesi dan tanggungjawab dan praktik lain. 

Serta memenuhi unsur-unsur kualitas audit yaitu deteksi salah saji, kesesuaian 

dengan SPAP, resiko audit, prinsip kehati-hatian dan perhatian yang diberikan 

oleh manajer atau partner. 

Hasil uji statistic dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi yang 

menunjukkan adanya pengaruh dan hubungan yang kuat. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan Ho ditolak dan H1 diterima berarti kode etik profesi akuntan public 

pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung sudah dilaksanakan dengan 
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memadai. Walau demikian jika dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden 

mengenai kode etik profesi akuntan publik masih terdapat nilai dibawah rata-rata. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran-saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat antara lain : 

1. Pada kode etik profesi akuntan publik Auditor perlu memiliki rasa 

tanggungjawab yang tinggi apabila hasil pemeriksaannya masih memerlukan 

perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya 

kekeliruan yang dapat mengakibatkan kesalahan bagi auditor itu sendiri. 

2. Untuk meningkatkan kualitas audit maka manajer atau partner perlu 

memberikan perhatian lebih dalam lagi, hal ini menghindari kesalahan 

persepsi dan menghindari terjadinya kecurangan sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas audit yang lebih baik lagi. 

3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil variabel lain selain kode 

etik agar dapat diketahui faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit. 

 


