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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan melakukan analisis 

mengenai pengaruh pengalaman auditor, locus of control dan reputasi auditor 

terhadap kualitas audit serta pemahaman sistem informasi sebagai variabel, 

maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengalaman seorang 

auditor maka semakin meningkat juga kualitas audit yang dihasilkan. 

b. Locus of control tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi locus of control yang 

diterapkan oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan rendah. 

c. Reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas 

audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah reputasi maka 

kualitas audit yang dihasilkan akan rendah. 

d. Pemahaman sistem informasi tidak dapat memoderasi hubungan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Maka hal ini menunjukkan 

bahwa Pemahaman sistem informasi dalam pengalaman auditor tidak 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

e. Pemahaman sistem informasi tidak dapat memoderasi hubungan locus of 

control audit terhadap kualitas audit. Maka hal ini menunjukkan bahwa 

Pemahaman sistem informasi dalam locus of control tidak mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan. 

f. Pemahaman sistem informasi tidak dapat memoderasi hubungan reputasi 

auditor terhadap kualitas audit. Maka hal ini menunjukkan bahwa 

Pemahaman sistem informasi dalam reputasi auditor tidak mempengaruhi 

kualitas audit yang dihasilkan.  
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V.2. Saran 

a. Bagi auditor DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan 

diharapkan dapat terus meningkatkan pengalaman. Dimana, pada 

pengalaman ini berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan. Kemudia 

diharapkan untuk auditor DKI Jakarta wilayah pusat dan selatan juga terus 

meningkatkan sikap locus of control dan Keahlian yg terdapat sehingga 

bisa terus mempertinggi kualitas audit yg didapatkan & bisa mempertinggi 

kepercayaan publik terhadap output yg diberikan. 

b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas audit yaitu independensi pemeriksa, dan 

kompetensi. Selain itu, diharapkan lebih banyak lagi peneliti yang dapat 

menambah jumlah sampel yang menanggapi survei tersebut. 
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