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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari 

sebagai berikut : 

1. Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

kompetensi dan kualitas audit. Ini mengindikasikan bahwa kualitas audit 

yang dihasilkan bergantung pada kompetensi seorang auditor, semakin baik 

kompetensi yang dimiliki seorang auditor makan semakin baik pula kualitas 

audit yang dihasilkan. 

2. Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

indpendensi dan kualitas audit. Ini mengindikasikan bahwa sikap 

independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, semakin tinggi 

independensi seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang 

dihasilkan. 

3. Secara simultan kompetensi dan independensi mampu menjelaskan variabel 

kualitas audit. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan 

saran perbaikan dan masukan yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan, antara lain 
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5.2.1 Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor 

1. Kemampuan akuntan publik yang bekerja dalam KAP harus ditingkatkan, 

untuk menjaga kualitas audit, auditor harus memiliki kompetensi yang 

baik, salah satunya agar selalu diberikan pelatihan yang memadai, dan 

selalu update berita maupun topic terbaru mengenai auditing maupun 

akuntansi. 

2. Pemahan seorang auditor harus ditingkatkan, tidak hanya mengetahui 

prinsip dasar pengauditan, namun pengetahuan lain baik mengenai bisnis 

klien, ataupun yang lainnya. 

3. Untuk melakukan audit, sebaiknya menggunakan auditor yang benar-benar 

memahami akuntansi maupun auditing, dan sebisa mungkin menghindari 

menggunakan seseorang dari keahlian lain seperti seorang yang bergelar 

sarjana hokum. 

4. Melihat dari hasil analisis yang telah dilakukan, agar selalu menjaga 

independensi, untuk tidak mudah terpengaruh. Karena jika dilihat 

indepensi terlihat rendah dibandingkan dengan kompetensi. 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Data untuk penelitian sebaiknya dikembangkan dengan melakukan 

observasi dan wawancara kepada yang bersangkutan untuk melihat 

keadaan yang sebenarnya. 

2. Untuk menambahkan variabel-variabel lain atau indikator lain yang terkait 

dengan penelitian mengenai kompetensi, independensi, dan kualitas audit. 
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3. Memperluas populasi dan sampel dengan menambahkan jumlah auditor 

atau responden yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. 

4. Melakukan pengecekan terlebih dahulu KAP-KAP yang tercantum di IAPI 

melalui telepon, untuk mengantisipasi penulisan alamat yang salah dan 

pindah alamat atau sudah tidak aktif lagi. 

5. Untuk memikirkan waktu penelitian agar tidak berbarengan masa kerja 

kerja auditor sehingga responden yang didapat bisa lebih banyak. 

 


