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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut adalah kesimpulan yang 

diambil penulis guna menjawab identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya : 

Berdasarkan pengujian hipotesis terhadap pengalaman auditor dengan bukti audit 

yang dikumpulkan, hasilnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

diantara Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas bahan Bukti Audit yang 

dikumpulkan. Signifikannya pengaruh ini disebabkan oleh faktor pengalaman yang 

cukup kuat, sehingga bukti audit yang dikumpulkan pun semakin lengkap jumlahnya. 

hal ini pun dapat di katakan bahwa pengalaman saja sudah cukup menjadi salah satu 

faktor penunjang untuk melakukan tugas audit. Berdasarkan hasil pengolahan 

statistik pula ditemukan persamaan regresi Y = 27,412 + 0,565x dengan demikian 

penelitian ini menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif yang besarnya adalah β = 0,565 dan R
2 

= 0,359 yang artinya adalah 

signifikan dari Pengalaman Auditor terhadap Bukti Audit yang dikumpulkan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Tissya Khania Agnesya. 

  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda Randomize 

sampling dengan menggunakan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh 
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penulis. Hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak mencerminkan kondisi 

keseluruhan dari populasi yang diteliti.  

2. Sampel tidak sepenuhnya sesuai kriteria yang diharapkan oleh penulis. 

 

3. Penulis melakukan pengamatan terhadap Bukti audit yang dikumpulkan 

hanya dengan memfokuskan pada 1 faktor saja, yaitu pengalaman auditor  

 

5.3 Saran  

Saran dari penulis, mengenai penelitian mendatang hendaknya melakukan penelitian 

dengan cakupan objek penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama sehingga 

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. 

Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lain yang diperkirakan 

mempengaruhi kualitas audit seperti spesialisasi industri, faktor fairness, faktor 

informativeness, staff audit dan factor independensi selain masa penugasan audit 

serta faktor komite audit, serta bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti topik ini 

secara lebih mendalam, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut:  

1. Memperluas populasi penelitian agar hasil penelitian dapat lebih 

representatif.  

2. Mencari dan menggunakan indikator lain untuk mengukur variabel-variabel 

yang telah ditetapkan.  

3. Memperluas serta mengevaluasi secara lebih tepat pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mewakili secara 

tepat variabel-variabel yang hendak diukur.  
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4. Melakukan pre-test agar yang menjadi responden penelitian lebih tepat 

sasaran.  

5. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel  

 


