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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Peneliti memiliki target supaya melihat sejauh mana pengaruh 

pengalaman auditor, kompetensi auditor dan akuntabilitas kepada kualitas 

audit. Berawal dari pengujian yang dijalankan, hasil riset bisa disimpulkan 

ialah : 

a. Variabel pengalaman auditor tidak punya pengaruh kepada kualitas audit. 

Terlihat faktor yang membuat tidak cukup pengalaman kepada auditor ialah 

tidak cukup lama bekerja di Kantor Akuntan Publik, saat kondisi tertera 

ialah audit junior, tidak cukup untuk melakukan pekerjaan yang akan 

dijalankan auditor, dan auditor mendapati pekerjaan yang bertautan 

membuat bertambah meningkat keahlian dan pengalaman. 

b. Variabel kompetensi auditor punya pengaruh signifikan positif kepada kualitas 

audit. apabila kompetensi auditor yang dikasih kepada seseorang 

berlebihan, akan menurunkan kinerja dari auditor, penurunan kinerja 

tersebut dikarenakan  sulitnya seorang auditor saat menegakkan kinerja 

yang baik bila dihadapkan sama kompetensi auditor yang terlampau serta 

kompetensi auditor yang tinggi akan menimbulkan kelelahan yang 

menyebabkan ketegangan dalam diri seorang auditor. 

c. Variabel akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh kepada kualitas audit. 

Disebabkan seseorang audit tidak mempunyai kualitas akuntabilitas yang besar 

bisa mengakibatkan kualitas audit yang didapatkan tidak bagus atau tidak 

meningkat. 

 

V.2 Saran 

Dengan melihat kesimpulan yang sudah didapatkan pada penelitian ini, 

Peneliti mengajukan beberapa saran yang bisa bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya, antara lain : 

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


64 
 

Nabilla, 2021 

PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, KOMPETENSI AUDITOR DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

a. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel lain yang 

bisa mempengaruhi kualitas audit, antara lain etika profesi, independensi 

dan  profesionalisme ataupun variabel lainnya yang bisa menjadi variabel 

penelitian yang baru yang kemudian bisa dibandingkan dengan hasil penelitian 

ini. 

b. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian selain 

di Jakarta Selatan yaitu dengan melakukan penelitian ke seluruh DKI 

Jakarta serta meningkatkan jumlah responden. 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik diharapkan membuka peluang terkait dengan 

penerimaan penelitian yang mungkin akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 

Untuk Akuntan Publik diharapkan bisa meningkatkan pengalaman 

kerjanya, mempertahankan sikap kompetensinya dengan kemampuan 

dalam menjalankan pengauditan dan menjaga akuntabilitas yang diberikan 

oleh seseorang. Sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang 

berkualitas.  
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