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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Sesudah dilakukannya serangkaian pengujian serta analisis terhadap hipotesis 

yang sebelumnya sudah dirumuskan terkait pengaruh hubungan Pengalaman Kerja, 

Independensi, Due Professional Care, serta Kompetensi dengan Kualitas Audit, 

maka bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan diantara hubungan Pengalaman 

Kerja terhadap Kualitas Audit. Seorang auditor dengan pengalaman 

kerja yang banyak dapat meningkatkan kualitas audit yang 

dihasilkan. 

2. Hubungan diantara Independensi dengan Kualitas Audit terkandung 

pengaruh yang signifikan. Seorang auditor yang dalam menjalankan 

tugasnya selalu menerapkan independensi yang secara langsung 

dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. 

3. Due Professional Care memiliki pengaruh yang signifikan atas 

Kualitas Audit. Auditor yang mengimplementasikan Due 

Professional Care setiap melakukan audit dapat meningkatkan 

kualitas audit yang dihasilkan. 

4. Terdapat pengaruh diantara hubungan Kompetensi dengan Kualitas 

Audit yang signifikan. Dengan menerapkan kompetensi yang 

dimiliki dalam menjalankan audit dapat memberikan kualitas audit 

yang baik.  
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V.2. Saran 

Sesuai dengan simpulan riset yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti 

memberikan beberapa saran terkait riset ini yang diharapkan berguna untuk 

dikemudian hari, yaitu sebagai berikut: 

a. Saran Praktis 

1) Diharapkan hasil riset ini dapat menambah wawasan 

mengenai bidang akuntansi khususnya bidang audit. 

2) Diharapkan hasil riset ini bisa menyampaikan informasi 

mendalam terkait kualitas audit, pengalaman kerja, 

independensi, due professional care, serta kompetensi. 

3) Bagi auditor, diharapkan dapat selalu menerapkan 

independensi, due professional care, serta kompetensi yang 

dimiliki dalam melaksanakan penugasan audit serta 

meningkatkan pengalaman kerja sehingga dapat memberikan 

kualitas audit yang baik. 

b. Saran Teoritis 

1) Bagi periset selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain 

diluar riset ini seperti time budget pressure, etika profesi, serta 

audit fees. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas daerah 

penelitian serta memperbanyak jumlah responden serta 

melakukan penelitian tidak disaat high season sehingga dapat 

memberikan kesimpulan yang lebih valid. 

3) Bagi periset selanjutnya, apabila ingin menggunakan variabel 

Due Professional Care harap dilakukan uji terhadap 

indikatornya terlebih dahulu supaya kedepannya seluruh 

indikator yang dipakai valid semua. 

 

 

 


