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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik independensi akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

2) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa objektifitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik objektifitas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

3) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik pengalaman 

kerja akan meningkatkan kualitas hasil audit. 

4) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik pengetahuan akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

5) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa integritas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik integritas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 

6) Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. Semakin baik integritas akan 

meningkatkan kualitas hasil audit. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya 6 variabel independen  

2. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya pada auditor  di Inspektorat 

Kabupaten dan Kota Tasikmalaya 

3. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kuesioner, 

sehingga memungkinkan terjadinya pengisian kuesioner responden yang tidak 

bersungguh-sungguh dan dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian-penelitian di atas, maka 

saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian yang sama 

dengan periode yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih luas pada 

inspektorat yang berbeda. Begitu juga dengan penambahan atau 

penggantian variabel independen yang diperluas, misalnya dengan 

menggunakan pengaruh fee ataupun bonus sebagai variabel 

independennya. 

2. Untuk penlitian selanjutnya, sebaiknya melibatkan pihak user/auditee 

dalam mengukur kualitas hasil audit, sehingga dapat diperbandingkan 

antara persepsi auditor dan persepsi auditee. 



 
   72 

 

 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


