
 

 

audit dan kondisi yang berada di luar kendali klien atau auditor yang menyebabkan 

audit dalam laporannya mengeluarkan pendapatwajar dengan pengecualian atau 

tidak mengeluarkan pendapat yang sama akan mempengaruhi kualitas audit. Dengan 

demikian hal tersebut berpengaruh terhadap hasil dari audit.Dalam melakukan 

pemeriksaan, auditor berhadapan dengan berbagai risiko selama proses audit atau 

pemeriksaannya. Faktor risiko audit pun dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil 

auditnya, jika auditor dapat merencanakan risiko audit dengan baik maka risiko 

yang auditor tanggung akan semakin rendah . Dengan demikian hasil dari laporan 

audit akan semakin baik. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel pengalaman audit, 

independensi, obyektivitas, lingkup audit dan risiko audit terhadap kualitas audit 

pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengalaman audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

provinsi Jawa Barat pada umumnya sudah sangat baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap 



 

 

kualitas hasil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

provinsi Jawa Barat. 

2. Independensi auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan provinsi Jawa Barat sudah sangat tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan provinsi Jawa Barat. 

3. Obyektivitas auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan provinsi Jawa Barat sudah sangat tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa obyektivitas auditor berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

provinsi Jawa Barat. 

4. Lingkup audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

provinsi Jawa Barat sudah tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lingkup audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan provinsi Jawa Barat. 

5. Risiko audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

provinsi Jawa Barat termasuk tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

risiko audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Badan 

Pengawasan Keuangandan Pembangunan provinsi Jawa Barat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, 

antara lain: 



 

 

1. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Saran bagi BPKP Provinsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran tentang kualitas hasil audit yang dilihat berdasarkan 

pengalaman audit, independensi, obyektifitas, lingkup audit dan risiko 

audit sehingga mampu meningkatkan kinerja auditor dan kualitas audit 

yang dihasilkan oleh auditor pada BPKP Provinsi di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

2. Bagi Auditor 

Untuk auditor agar lebih teliti dalam melakukan proses audit dengan baik 

dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat 

meningkatkan kualitas audit. 

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penelitian dapat dikembangkan dari sudut penelitian yang berbeda, dan 

dengan menggunakan variabel-variabel lainnya atau indikator-indikator 

lainnya dalam menilai pengaruh pengalaman audit, independensi, 

obyektivitas, lingkup audit dan risiko audit  terhadap kualitas audit. 

 

 

 

 

 


