
89 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 30 

Supervisor/Managing Patner (auditor) yang bekerja pada 12 KAP di Kota 

Bandung, didukung oleh teori dan pembahasan mengenai pengaruh independensi 

akuntan publik terhadap opini audit dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana, analisis korelasi product moment pearson, koefisien determinasi, serta 

uji t penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Tiga Puluh (30) Supervisor/Managing Patner (auditor) yang bekerja pada 

12 KAP di Kota Bandung, memiliki independensi akuntan publik yang baik 

dalam setiap praktik kerjanya, karena sesuai dengan karakteristik dari 

Supriyono (1988), yaitu ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha 

dengan klien, persaingan antar kantor akuntan publik, pemberian jasa lain 

selain jasa audit, lamanya penugasan audit, dan besarnya kantor akuntan 

publik, serta audit “fee” terlihat kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan 

secara wajar sesuai dengan standar auditing. Hasil perhitungan diperoleh 

rata-rata sebesar 3,8945 termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada 

pada interval antara 3,41-4,20, artinya independensi akuntan publik pada 30 

Supervisor/Managing Patner (auditor) yang bekerja pada 12 KAP di Kota 

Bandung sudah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan 

publik dan mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Namun, dari 
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beberapa pernyataan yang diajukan masih terdapat beberapa responden 

yang menyatakan bahwa independensi akuntan publik belum terlaksana 

dengan optimal, yaitu pada indikator pemberian jasa lain selain jasa audit 

dengan rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,55 yang memiliki nilai baik, 

namun tidak sebaik indikator yang lain. Hal tersebut menunjukan bahwa 

independensi akuntan publik belum mencapai kriteria sangat baik. 

2. Opini audit yang diberikan oleh 30 Supervisor/Managing Patner (auditor) 

yang bekerja pada 12 KAP di Kota Bandung telah diterapkan dengan wajar, 

karena sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan sesuai dengan 

karakteristik dari Mulyadi (2002), yaitu : pendapat wajar tanpa 

pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa 

penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, 

pernyataan tidak memberikan pendapat. Hasil perhitungan diperoleh rata-

rata sebesar 3,91 termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada 

interval antara 3,41-4,20. Hal tersebut menunjukan bahwa bahwa pemberian 

opini audit oleh 30 Supervisor/Managing Patner (auditor) yang bekerja 

pada 12 KAP di Kota Bandung telah diterapkan dengan baik, artinya opini 

audit yang diberikan oleh 30 Supervisor/Managing Patner (auditor) yang 

bekerja pada 12 KAP di Kota Bandung telah sesuai dengan standar 

profesional akuntan publik dan mematuhi kode etik profesional akuntan 

publik, serta telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

di Indonesia. Namun, dari beberapa pernyataan yang diajukan masih 

terdapat beberapa responden yang menyatakan bahwa opini audit belum 
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terlaksana dengan optimal, yaitu pada indikator pernyataan tidak 

memberikan pendapat dengan rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3,53 

yang memiliki nilai baik, namun tidak sebaik indikator yang lain. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pemberian opini audit belum mencapai kriteria 

sangat baik. 

3. Berdasarkan hasil hipotesis dalam pengujian uji t diperoleh bahwa thitung = 

8,328 lebih besar dari nilai ttabel = 2,048 dan memiliki tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05, maka pada tingkat kekeliruan 5% Ini berarti H0 ditolak dan 

Ha diterima. Hasil penelitian menunjukan independensi akuntan publik 

berpengaruh signifikan terhadap opini audit, sesuai dengan hasil pengujian 

koefisien determinasi ( adjusted R2) yang memiliki presentase pengaruh 

sebesar 71,2% sedangkan sisanya sebesar 28,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diamati oleh peneliti.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 30 

Supervisor/Managing Patner (auditor) yang bekerja pada 12 KAP di Kota 

Bandung, penulis mencoba memberikan saran konsruktif yang diharapkan dapat 

bermanfaat dan dapat memberikan masukan positif, yaitu sebagai berikut:  

5.2.1 Bagi 12 Kantor akuntan publik (KAP) di kota Bandung  

1. Kemampuan Auditor 

Sebaiknya kantor akuntan publik (KAP) lebih meningkatkan 

pemberdayaan auditor, terutama kemampuan auditor junior dalam 

melakukan proses audit. Selain melatih independensi dalam pelaksanaan 
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audit (independence in appearance), hal tersebut juga melatih objektivitas 

dan etika audit dalam kegiatan pemeriksaan (independence in fact) . 

2. Pengalaman Pemeriksaan 

Sebaiknya kantor akuntan publik (KAP) memberikan lebih banyak 

kesempatan auditor junior untuk ikut dalam proses kegiatan pemeriksaan. 

Selain memberikan pengetahuan, hal tersebut bisa dijadikan pengalaman 

untuk  kegiatan pemeriksaan selanjutnya. 

3. Berbagi pengetahuan (tansfer knowledge) 

Auditor senior (Supervisor) sebaiknya lebih banyak mendampingi auditor 

junior dalam kegiatan pemeriksaan, selain memberikan pengarahan serta 

menilai dan memberikan evaluasi, hal tersebut juga dapat memperkecil 

resiko salah saji material dalam laporan keuangan, serta membantu auditor 

memperoleh keyakinan yang memadai, relevan dan reliabel sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian dengan penggunaan sampel yang 

lebih variatif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengganti atau 

menambahkan variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh terhadap 

independensi akuntan publik dan opini audit. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil 

penelitian dapat dijadikan acuan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ada di 

Indonesia, juga untuk memberikan gambaran luas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi akuntan publik dan opini audit. 


