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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa independensi auditor dan kompetensi auditor berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kualitas audit dimana auditor yang 

mempertahankan integritas akan bertindak jujur dan tegas dalam 

mempertimbangkan fakta terlepas dari kepentingan pribadi, auditor yang 

memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria atau yang berkompeten mampu 

mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai 

kesimpulan yang tepat. Dengan adanya fee audit juga akan memperkuat 

hubungan antara independensi auditor dan kompetensi auditor terhadap 

kualitas audit dimana semakin besar fee audit yang diperoleh oleh auditor 

berarti tugas dan tanggungjawab auditor semakin besar dan dibutuhkan 

integritas serta kemampuan yang tinggi. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya dalam pengambilan sampel 

di Kantor Akuntan Publik baik yang berada di Yogyakarta maupun yang 

berada di Semarang, keterbatasan pengambilan sampel ini disebabkan tingkat 

kesibukan dalam pelaksanaan audit di masing-masing KAP.  
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5.3. Saran 

Saran dari peneliti adalah penelitian selanjutnya dapat diperluas bukan hanya 

auditor eksternal akan tetapi auditor yang berada dalam kementrian atau 

auditor eksternal diluar Yogyakarta dan Semarang atau pada wilayah yang 

lebih luas sehingga lebih merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya. 

Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada 

auditor yang bersangkutan serta dapat menggunakan variabel independen 

yang lain seperti pengalaman kerja, akuntabilitas, motivasi auditor dan lain 

sebagainya. 

5.4.  Implikasi 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa independensi dan kompetensi 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena 

itu pemahaman terhadap independensi dan kompetensi auditor sebaiknya 

diterapkan dalam KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan cara 

menambahkan pelatihan mengenai sikap, kemampuan, keahlian, 

pengetahuan serta pengalaman. Sehingga dapat meningkatkan kinerja 

auditor serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat menambah 

pengalaman dan pengetahuannya dalam profesi sebagai auditor, sehingga 

akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkannya. 
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2. Auditor diharapkan untuk lebih memperhatikan pengetahuan yang 

dimiliki agar dapat mengimplementasikannya untuk klien. 

3. KAP (Kantor Akuntan Publik) diharapkan dapat menjaga kualitas para 

auditornya di Kantor Akuntan Publik agar dapat menjunjung tinggi dan 

menjaga kualitas audit sehingga kredibiltas hasil audit di mata pengguna 

informasi laporan keuangan dapat dijaga. 

 

 

 

  


