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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

         Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Bandung, sehingga 

semakin independen seorang auditor maka akan semakin baik 

produktivitas kerjanya. 

2. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

auditor eksternal pada Kantor Akuntan Publik di Bandung, , sehingga 

semakin kompeten seorang auditor maka akan semakin baik 

produktivitas kerjanya. 

3.  Independensi dan Kompetensi auditor secara simultan berpengaruh 

positif terhadap produktivitas kerja auditor eksternal pada Kantor 

Akuntan Publik di Bandung, sehingga semakin independen dan 

kompeten seorang auditor maka akan semakin baik produktivitas 

kerjanya. 
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5.2 Saran 

          Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan yaitu: 

1. Bagi Praktisi 

          Saran yang dapat diberikan bagi praktisi adalah sebaiknya para 

auditor dalam melakukan tugas auditnya memiliki sifat independen dan 

kompeten. Seorang auditor tidak boleh terlibat terlalu lama dan dekat 

dengan klien tertentu untuk menjaga independensi auditor, yang dapat 

mempengaruhi kredibilitas hasil audit. Audit juga sebaiknya dilakukan 

oleh auditor yang sudah berpengalaman dan mempunyai pengetahuan 

yang memadai. 

2. Bagi Pihak Lain 

          Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

para pembaca yang membutuhkan agar dapat meningkatkan sikap 

independen dan kompeten dalam melakukan penugasan audit. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

          Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya mendapat 

data dari tujuh Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung, dikarenakan 

banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah tutup dan proses 

pengembalian datanya terlalu lama. Selain itu, pemilihan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metoda Randomize sampling dengan 

menggunakan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Hal ini 

menyebabkan hasil penelitian tidak mencerminkan kondisi keseluruhan dari 
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populasi yang diteliti sehingga sampel tidak sepenuhnya sesuai kriteria yang 

diharapkan oleh penulis. 

 

 


