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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi 

auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh audtor pada Kantor Akuntan 

Publik di Bandung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi dan independensi auditor secara simultan berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi dan 

independensi auditor, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan 

oleh auditor. Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas 

audit terlihat pada koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 94,9%. Hal tersebut 

dapat menunjukan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi dan 

independensi sebesar 94,9% dan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Kompetensi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

yang berarti bahwa semakin tinggi kompetensi, maka semakin tinggi pula kualitas 

audit yang dihasilkan auditor. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas 

audit terlihat pada koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 76,1%. Hal tersebut 

dapat menunjukan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi sebesar 

76,1% dan sisanya 23,9% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Independensi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

yang berarti bahwa semakin tinggi independensi auditor, maka semakin tinggi 

pula kualitas audit yang dihasilkan auditor. Pengaruh independensi auditor 
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terhadap kualitas audit terlihat pada koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 

94,9%. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 

independensi sebesar 94,9% dan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan mencoba memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. 

1. Untuk Pihak Kantor Akuntan Publik (Auditor) 

- Untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan perlu adanya 

peningkatan kompetensi auditor yaitu dengan cara pemberian pelatihan-

pelatihan, selain itu juga dilakukan dengan pemebrian kesempatan kepada 

auditor untuk mengikuti kursus dan pendidikan profesi. 

- Auditor pada Kantor Akuntan Publik diharapkan untuk meningkatkan 

independensinya, karena independensi merupakan hal yang penting dalam 

melakukan audit agar kualitas yg dihasilkan auditor tersebut berkualitas. 

2. Untuk peneliti berikutnya 

- Hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kualitas audit. 

- Menggunakan responden yang lebih besar/luas agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan untuk berbagai ukuran Kantor Akuntan Publik. 

- Mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk kuesioner 

penelitian beserta alternatif jawabannya, terutama untuk pertanyaan-

pertanyaan dengan jawaban menyimpang dari jawaban yang diharapkan 

maupun pertanyaan yang tidak valid. Penyimpangan jawaban yang terjadi 
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kemungkinan disebabkan karena kurang memahami pernyataan yang 

dimaksud. 


