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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh 

independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit auditor pada KAP 

Jakarta Timur dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap kualitas 

audit pada KAP di Jakarta Timur. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

independen seorang auditor dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang 

diberikan akan berpengaruh semakin baik terhadap kualitas auditnya. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap kualitas 

audit pada KAP di Jakarta Timur. Dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik kompetensi yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan 

tugas pekerjaan yang diberikan akan berpengaruh semakin baik terhadap 

kualitas auditnya. 

c. Kontribusi yang diberikan variabel independensi dan kompetensi terhadap 

kualitas audit sebesar 70,1% sedangkan sisanya 29,9% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain, misalnya Integritas, Akuntabilitas, Pengalaman kerja, 

Etika dan lain-lain yang tidak diteliti. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada KAP Jakarta Timur 

dapat dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat tentang 

independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit sebagai berikut : 

a. Bagi Auditor 

1) Independensi bagi auditor harus benar-benar dipertahankan dan  

ditingkatkan sehingga dalam melakukan penilaian terhadap laporan 

keuangan lebih objektif tidak mendapatkan tekanan dari pihak klien 

atau atasan, bebas dari kepentingan pribadi. Hasil penilaian terhadap
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laporan keuangan sebaiknya tidak terlalu banyak menggunakan 

istilah-istilah asing sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. 

2)  Kompetensi auditor sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lebih objektif terutama dapat 

memotivasi diri auditor agar mempunyai keinginan yang besar 

terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya 

sebagai seorang auditor. Adapun upaya yang dapat ditempuh adalah 

dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki auditor yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan serta 

pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi. 

b. Bagi KAP 

Dalam merekrut Auditor atau menunjuk auditornya untuk melakukan  

tugas penilaian terhadap laporan keuangan Klien, haruslah berhati-hati 

dan  dengan pertimbangan yang obyektif. Independensi dan kompetensi 

Auditor mempunyai peran yang sangat besar terhadap kualitas audit yaitu 

70,1 % , sedangkan 29,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

c. Bagi Pengguna laporan Keuangan 

  Pengguna Laporan Keuangan Audited , hendaknya memperhatikan KAP 

yang telah membuatnya, hal ini untuk memperkirakan tingkat kehandalan 

dari Laporan Keuangan tersebut, apakah telah dibuat/diperiksa oleh KAP 

yang temasuk dalam Big Four atau lainnya. Secara umum Perusahaan 

besar cenderung untuk lebih mempercayai  Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh KAP yang sudah ternama.  

d. Bagi Peneliti Lainnya 

  Pengaruh Independensi dan Kompetensi terhadap kualitas audit KAP di 

Jakarta Timur berpengaruh signifikan , untuk itu penelitian ini agar dapat 

dijadikan acuan atau referensi dan mendorong peneliti lain untuk meneliti 

lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit KAP di 

Jakarta Timur selain Independensi dan Kompetensi.  
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