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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengalaman kerja berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaanpada KAP di Yogyakarta. Hal ini berartibanyak pengalaman kerja maka 

kualitas audit juga semakin meningkat. 

2. Kompentensi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaanpada 

KAP di Yogyakarta. Hal ini berartitinggi kompentensi maka kualitas audit juga 

semakin meningkat. 

3. Independensi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaanpada 

KAP di Yogyakarta. Hal ini berartitinggi independensi maka kualitas audit juga 

semakin meningkat. 

4. Obyektifitas berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaanpada 

KAP di Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi obyektifitas seorang auditor maka 

kualitas auditnya semakin baik. 

5. Motivasi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada KAP di 

Yogyakarta. Hal ini berartitinggi motivasi maka kualitas audit juga semakin 

meningkat. 

6. Integritas berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaanpada KAP 

di Yogyakarta. Hal ini berartitinggi integritas maka kualitas audit juga semakin 

meningkat. 
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5.2.   Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja dalam Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, 

pembahasan ataupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Pengukuran 

kualitas audit akan lebih baik jika menambahkan objek penelitian lain misal pimpinan 

Kantor Akuntan Publik (KAP). 

2. Dalam penelitian ini pengukuran kualitas audit hanya ditinjau dari aspek pelaksanaan 

audit, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat meninjau dari aspek yang lain. 

 

5.3Saran Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan pendidikan baik 

formal maupun non formal dan menambah pengalaman para auditor yakni dengan 

pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk 

mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.  

2. Penelitian selanjutnya hendaknya diperluas, tidak hanya dari dari lingkup auditor 

pelaksana tetapi dapat pula dari pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dapat 

mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas 

hasil pemeriksaan. 

 

 

 

 

 


