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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris serta 

menganalisis pengaruh signifikan terhadap etika profesi, independensi auditor, dan 

pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Sampel pada penelitian ini sebanyak 40 

responden auditor yang berada pada KAP daerah Jakarta Selatan. Dalam hasil 

penelitian dan juga pembahasan yang telah dijalankan dengan menggunakan program 

SPSS, dengan begitu dapat diambil kesimpulan, yakni: 

a. Variabel etika profesi diterima dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit, yang berarti makin tinggi etika profesi yang dipunya seorang auditor, 

dengan begitu hasil dari kualitas auditnya juga menjadi baik. 

b. Variabel independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Didasari karena kuesioner yang disebarkan, cenderung lebih banyak diisi oleh 

auditor yang mempunyai jabatan hanya sebagai junior auditor, yang dimana 

junior auditor bekerjanya tidak terlalu mencampuri dalam hal pengambilan 

keputusan, sehingga junior auditor tersebut tidak terlalu mendominasi akan hal 

itu yang menyebabkan independensi yang dimiliki kurang begitu maksimal.  

c. Variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Didasari 

oleh, belum tentu seorang auditor yang lebih berpengalaman tidak mempunyai 

tingkat error, serta setiap auditor akan mengalami pemerikasaan dan masalah 

yang berbeda-beda setiap pengauditannya. 
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V.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini tidak terlepas dari banyaknya keterbatasan, yakni antara lain:  

a. Karena adanya PSBB, menyulitkan peneliti untuk mencari responden yang 

bersedia untuk menyebarkan kuesioner ke KAP. 

b. Pengembalian kuesioner yang tidak menentu oleh responden menyebabkan peneliti 

sulit untuk mengolah data. 

 

V.3 Saran 

a. Penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel independen lain yang 

akan diteliti, yang memungkinkan dapat meningkatkan hasil kualitas audit, seperti 

akuntanbilitas, besaran fee dan lain sebagainya. 

b. Penelitian selanjutnya agar memperkecil cakupan karakteristik responden dengan 

menyebarkan kuesioner kepada senior auditor serta pengalaman bekerja yang telah 

dipunya auditor di atas 3 tahun. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan jumlah 

responden untuk memberikan kesimpulan yang lebih valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


