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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan supaya melihat sejauh mana pengaruh 

pengalaman audit, fee audit, serta akuntabilitas kepada kualitas audit. Bersumber pada 

hasil serta pengujian yang sudah dilaksanakan, sehingga hasil penelitian bisa ditarik 

kesimpulan yakni seperti dibawah ini: 

a. Variabel pengalaman audit tidak mempunyai pengaruh kepada kualitas audit. 

Terlihat adanya faktor yang mengakibatkan tidak cukupnya pengalaman 

terhadap auditor yakni tidak cukup panjangnya bertugas di Kantor Akuntan 

Publik, pada kondisi tersebut yakni audit junior, serta lain dari pada itu tidak 

cukupnya kompleksitas pekerjaan yang dijumpai auditor, dan makin kerap 

auditor menjumpai pekerjaan yang kompleks kemudian menyebabkan makin 

meningkat pengetahuan serta pengalamannya. 

b. Variabel fee audit punya pengaruh signifikan positif kepada kualitas audit. 

Kondisi ini bisa terlihat saat pembagian fee yang besar pada auditor benar-benar 

membuktikan menjadikan auditor makin sungguh-sungguh serta menambahkan 

kinerja dalam bertugas, kemudian nantinya bisa membereskan pekerjaan 

berdasarkan prosedur yang berlaku dan menghasilkan kualitas terbaik. 

c. Variabel akuntabilitas punya pengaruh signifikan positif kepada kualitas audit. 

Disebabkan seseorang auditor yang mempunyai tingkat akuntabilitas yang 

besar bakal menyebabkan kualitas audit yang dikeluarkan makin baik, begitu 

juga kebalikannya. 
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V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yakni sebagai berikut: 

a. Adanya Covid-19 yang membuat semua KAP di Jakarta mulai menerapkan 

Work From Home (WFH) sehingga auditor banyak yang bekerja dirumah 

dan di kantor hanya ada manager atau beberapa auditor saja. 

b. Banyaknya penyederhanaan indikator untuk memenuhi Cronbach’s Alpha 

dan Average Variance Extracted (AVE) 

c. Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu melakukan uji coba kuisioner. 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan aplikasi PLS sehingga didalam 

aplikasi tersebut sudah menguji data secara reliabel dan valid yang dapat 

dilihat dari table outer loading.  

 

V.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan 

bahwa: 

a. Saran Teoritis 

1. Bisa menggunakan indikator lainnya untuk mengukur variabel Kualitas 

Audit. Seperti Due Professional Care, Etika Profesi, dan 

Professionalisme 

2. Mampu memperluas daerah penelitian selain wilayah di jakarta dan 

memperbanyak jumlah responden. 

b. Saran Praktis 

1. Bagi auditor harus memiliki tanggung jawab dalam penugasan audit 

sehingga auditor mampu meningkatkan kualitas audit yang lebih baik. 

2. Bagi perusahaan atau klien, dapat memberikan fee audit yang sesuai 

dengan jasa yang diberikan sehingga dapat meningkatkan hasil 

pemeriksaan dengan memberikan kualitas audit yang baik. 
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3. Bagi auditor mengharapkan meningkatkan kemampuan untuk 

menambah pengalaman dengan cara mengikuti sertifikasi keahlian yang 

dapat menunjang profesi seorang auditor seperti CA atau CPA. 
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