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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Wilayah kota Bandung dengan kontribusi yang 

diberikan sebesar 24,1%. 

2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Wilayah kota Bandung dengan kontribusi yang 

diberikan sebesar 27,5%. 

3. Etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Wilayah kota Bandung dengan kontribusi yang 

diberikan sebesar 28,6%. 

4. Kompetensi, independensi dan etika auditor secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Wilayah kota Bandung dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 

80,2%, sedangkan 19,2% sisanya merupakan kontribusi pengaruh yang 

diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 

5. Yang perlu ditingkatkan dalam penelitian ini adalah: 

a) Variabel Kompetensi Auditor 

 Pengetahuan 
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b) Variabel Independensi Auditor 

 Training 

 Licensing 

c) Variabel Etika Auditor 

 Prinsip objektivitas 

 Prinsip kerahasiaan 

d) Variabel Kulitas Audit 

 Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu 

 Pelaksanaan perikatan 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan memberikan 

saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang tlah dilakukan, antara lain: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

a) Lebih dipahami lagi tentang apa yang sedang dikerjakan dalam 

melakukan audit, harus lebih teliti supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

pengumpulan atau pengolahan data, harus melakukan estimasi 

akuntansi yang masuk akal supaya tidak salah tafsir fakta, serta jangan 

melakukan kekeliruan dalam penerapan akuntansi yang berkaitan 

dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. 

b) Sebaiknya lebih melatih dalam hal akademik. 

c) Dapatkan lisensi dari organisasi profesional atau lembaga 

pemerintahan. 
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d) Hindari hubungan yang bersifat subjektif yang dapat mengakibatkan 

pengaruh yang tidak layak dalam pengungkapan fakta salah saji 

material. 

e) Sebaiknya informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan 

profesional dan hubungan bisnis untuk kepentingan pribadi atau pihak 

ketiga tidak diungkapkan kecuali jika terdapat kewajiban untuk 

mengungkapkannya sesuai dengan hukum. 

f) Sebaiknya kebijakan dan prosedur dirancang untuk mendukung budaya 

internal, dan melaksanakan tanggung jawab operasional atas sistem 

pengendalian mutu. 

g) Sebaiknya kebijakan dan prosedur dirancang untuk memberikan 

keykinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar 

profesi, dan tanggung jawab penelaahan ditetapkan dengan dasar bahwa 

pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah 

oleh angkota tim perikatan yang lebih berpengalaman. 

2. Bagi Keilmuan 

Kompetensi, independensi dan etika auditor secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Wilayah kota Bandung dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 

80,2%, sedangkan 19,2% sisanya merupakan kontribusi pengaruh yang 

diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. Faktor lain yang tidak 

diteliti itu adalah profesionalisme, tingkat pendidikan, dan kepuasan kerja 

seperti pada penelitian yang dilakukan Putu Septiani Futri dan Gede Juliarsa 
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(2014) yang menyimpulkan bahwa variabel independnsi, profesionalisme, 

tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.  

3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Untuk penulis selanjutnya, disarankan agar data penelitian yang diperoleh 

dikembangkan dengan wawancara karena akan lebih mencerminkan 

keadaan sebenarnya dan juga dikembangkan lagi dari sudut penelitian yang 

berbeda dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas audit selain kompetensi, independensi dan etika auditor. 


