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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

 Penelitian yang telah penulis lakukan pada beberapa Kantor Akuntan Publik di 

Bandung dan didukung dengan hasil analisa dan pengujian hipotesis yang sebelumnya telah 

dipaparkan, memberikan hasil yang dapat digunakan bagi penulis untuk memberikan suatu 

simpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada.. 

Berdasarkan hasil pegujian hipotesis diketahui bahwa profesionalisme auditor 

eksternal sebagai variabel independen memiliki hubungan positif atau memiliki hubungan 

yang searah dengan kinerja auditor eksternal sebagai variabel dependen. Hubungan tersebut 

diketahui dari hasil uji statistik korelasi Rank Spearman dimana diperoleh hasil 0,905 yang 

dapat diinterpretasikan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa jika nilai dari profesionalime auditor eksternal meningkat maka kinerja 

auditor eksternal juga akan meningkat. 

Hasil uji koefisien determinasi  sebesar 81,89% menunjukkan bahwa profesionalisme 

auditor eksternal mempunyai kontribusi 81,89%  terhadap kinerja auditor eksternal, sedangkan 

sisanya 18,11%  dipengaruhi oleh faktor lain, dengan 12,22 > 2,03 atau t hitung > t tabel sehingga 

Ho ditolak dan diperoleh simpulan bahwa “Profesionalisme Auditor Eksternal mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor Eksternal” 
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5.2  Saran 

Pada bagian akhir dari karya tulis ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian yang telah didapatkan, dan 

kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi Kantor Akuntan Publik 

Berdasarkan hasil dari skor pertanyaan yang telah dibahas sebelumnya, skor 

terkecil pada profesionalime eksternal auditor terdapat pada afiliasi komunitas, 

sedangkan untuk kinerja eksternal auditor skor terkecil terdapat pada dimensi 

creative dan judgmental and common sense, untuk itu peneliti menyarankan agar 

auditor sebaiknya tergabung dalam komunitas profesional akuntansi agar dapat 

mengikuti perkembangan atau perubahan akuntasi yang terjadi, membahas 

permasalahan yang ada  sehingga dapat memberikan sumbang saran untuk 

kemajuan organisasi akuntan, sedangkan untuk peningkatan creative serta 

judgmental and common sense peneliti menyarankan agar sebaiknya KAP 

mengadakan pelatihan atau seminar untuk dapat meningkatkan kemampuan auditor 

dalam berpikir inovatif, menyesuaikan diri pada kondisi yang berubah-ubah, 

membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang tersedia, memahami prosedur 

dan kerangka kerja dari keseluruhan audit. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

 Diharapkan peneliti-peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan waktu 

penelitian yang lebih panjang sehingga dapat melibatkan lebih banyak KAP 

termasuk KAP Big Fourth sehingga hasil dapat mempresentasikan kondisi auditor 

di Indonesia. 

 Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan indikator – indikator lainnya 

dalam menilai profesionalisme auditor eksternal atau kinerja auditor eksternal 

 

 


