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V.1.  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

Komite Audit dan Tenure Audit serta Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur disektor barang industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2013. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya serta pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari komite audit dan 

tenure audit serta ukuran kantor akuntan publik (KAP) secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan 

demikian maka hipotesis penelitian tidak terbukti. 

b. Secara parsial Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kualitas audit. Hasil penelitian pengujian yang menyatakan bahwa komite 

audit yang beranggotakan lebih dari 3 kurang semakin baik kualitas audit 

yang dihasilkan. Maka dengan demikian hipotesis penelitian tidak 

terbukti. 

c. Secara parsial Tenur Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit Hasil pengujian menolak hipotesis yang mengatakan bahwa Tenur 

Audit  yang lama, maka akan semakin baik kualitas audit yang di 

hasilkan. Dengan demikian maka hipotesis penelitian terbukti 

d. Secara parsial Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian menolak hipotesis 

yang mengatakan bahwa semakin banyak jumlah rekan akuntan publik 

dalam suatu KAP, dan bahwa ukuran kantor akuntan publik yang lebih 

besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Dengan 

demikian maka hipotesis penelitian tidak  terbukti. 

e. Melalui uji koefisien determinasi (R
2
), diketahui bahwa komite audit dan 

tenure audit serta ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)  mempunyai 
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pengaruh sebesar 0,094 terhadap kualitas audit, maka sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

V.2.  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya antara lain: 

a. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel yang akan 

diteliti, karena penelitian ini hanya menggunakan sampel manufaktur 

sektor aneka industri 

b. Menambah variabel independen lainnya, seperti auditor spesialisasi 

industri, fee audit, client importance, dan lain-lain. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah tahun penelitian karna 

dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun yaitu 2011, 2012, 2013. 

 

V.2.1.  Saran Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan 

dan studi literatur mengenai bagaimana pengaruh komite audit dan tenure 

audit serta ukuran kantor akuntan publik (KAP)  terhadap kualitas audit, 

di harapkan pula dapat menambah literatur dan dapat di telaah serta di 

kembangkan pada penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Akuntan Publik 

Hasil penelitian diharapkan dapat menggugah para auditor agar selain 

mematuhi standar umum audit dan kode etik profesi, tetapi juga 

senantiasa meningkatkan dan melatih keahliannya dalam melaksanakan 

tugas audit. 
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