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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini 

terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi 0,023 < 0,05. 

2. Independensi Auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal 

ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi 0,477 > 0,05 

3. Kompetensi dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini 

terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi 0,037 < 0,05. 

4. Bedasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Kompetensi 

(X1) dan Independensi Auditor (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Y) sebesar 

56,6%. Sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar 

43,4%. Hal ini disebabkan pihak penulis mengabaikan posisi auditor,lama bekerja 

audior, tingkat pendidikan auditor dan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan hasil 

penelitian, pada bagian ini penulis bermaksud mengajukan saran kepada pihak-pihak 

yang terkait, yaitu: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Saran yang dapat penulis ajukan bagi Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut: 

 Dengan dibuktikannya bahwa kompetensi dan independensi auditor dapat 

memberikan manfaat dan pengaruh terhadap kualitas audit, maka diharapkan 

peningkatan kompetensi dan pembinaan mental independensi dapat berjalan atau 

dilakukan dalam setiap periode, mengingat kompetensi dan independensi 

merupakan suatu kemampuan mendasar dalam melakukan suatu audit. 

2. Bagi Kalangan akademisi dan masyarakat umum 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wacana dan masukan 

bagi para akademisi dan masyarakat umu tentang pentingnya kompetensi dan 

independensi bagi para auditor. Serta dilakukannya penelitian untuk faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam skripsi ini. Kemungkinan faktor-faktor 

tersebut antara lain pengalaman auditor, perbedaan gender dari auditor, pendidikan 

auditor dan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. 

 Bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit untuk mengambil sampel seluruh 

auditor yang ada di Bandung atau di Jawa Barat, tidak hanya dari beberapa sampel 

yang ada di daerah tertentu saja. 


