
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bagian akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan kesimpulan, 

keterbatasan, dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

Adapun kesimpulan, keterbatasan, dan saran tersebut adalah sebagai berikut. 

 

10.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tenur 

KAP dan reputasi KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan Metode Analisis Linear Berganda dalam penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa tenur berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kualitas audit, artinya semakin lamanya hubungan auditor atau KAP 

dengan kliennya maka hal tersebut akan menurunkan independensi auditor. 

Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh hubungan auditor dengan klien 

yang sudah dekat, sehingga auditor yang tidak profesional dalam melakukan 

audit tidak objektif sehingga hal tersebut akan menurunkan kualitas atas hasil 

auditnya. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit, artinya ukuran suatu KAP dapat 

menentukan kualitas audit yang dihasilkan. KAP yang tergolong kedalam Big 



 

four atau berafiliasi dengan KAP Big four memiliki reputasi yang baik pada 

umumnya. Dengan Reputasi KAP yang baik maka dalam proses auditnya 

akan bekerja secara profesional dan objektif sehingga menghasilkan kualitas 

audit yang baik. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa  secara keseluruhan atau simultan variabel 

independen yaitu tenur dan reputasi KAP berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit.  

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Kurangnya sumber referensi dari penelitian terdahulu yang meniliti tentang 

variabel tenur terhadap kualitas audit. 

2. Subjek dalam penelitian ini hanya meneiliti perusahaan manufaktur di sektor 

Food & Beverages saja. 

 

5.2  Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor 

dalam penelitian ini yaitu tenur dan reputasi KAP, namun dapat 

menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas 

audit  seperti halnya faktor pengungkapan (disclosure), dan earnings 

surprise benchmark. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara dan luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan menggunakan subjek penelitian juga tidak 



 

hanya terbatas pada sektor Food & Beverage, namun bisa menggunakan 

seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa efek Indonesia. 

2. Bagi Institusi 

Diharapkan institusi dapat menambahkan buku-buku atau referensi-referensi 

lain mengenai tenur agar cakupan mengenai tenur dapat lebih luas lagi 

sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lain 

yang berhubungan dengan tenur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


