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                                                        BAB V 

           PENUTUP 

 

5.1      Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, 

independensi, time budget pressure, time deadline pressure, kecermatan 

profesional dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda ditemukan bahwa bukti 

empiris bahwa: 

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, 

maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan pada KAP di Semarang. 

Hasil ini mendukung penelitian Christiawan (2002), Astuti, D. & 

Mukodim, D (2011), Utami (2010) dan Ahmad (2011).  

2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi Independensi yang dilakukan saat audit, 

maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan pada KAP di Semarang. 

Hal ini mendukung penelitian Elfarini (2007), Quantadora (2010) dan 

Ahmad (2011). 

3. Time Budget pressure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan  semakin tinggi time budget pressure yang dilakukan saat 

audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah / buruk 
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pada KAP di Semarang. Hal ini mendukung penelitian Simanjuntak 

(2008), Kelley et al., (1999) dan Prasita dan Adi (2007). 

4. Time Deadline pressure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi time deadline pressure yang 

dilakukan saat audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin 

baik pada KAP di Semarang. Hal ini mendukung penelitian Sweeney 

(2003) dan Kusumo (2011). 

5. Kecermatan profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecermatan profesional yang 

dilakukan saat audit,  maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik 

pada KAP di Semarang. Hal ini mendukung penelitian Lubis (2009), 

Bawono dan Singgih (2010). 

6. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dilakukan saat 

audit, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan pada KAP di 

Semarang. Hal ini mendukung penelitian Bawono dan Singgih (2010), 

Mardisar dan Sari (2007), Supardi dan Mutakin (2010), Hidayat (2011). 
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5.2      Keterbatasan 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, kiranya akan 

menjadi masukan untuk penelitian lebih lanjut yang akan lebih menyempurnakan 

penelitian ini: 

1. Sampel terbatas pada auditor yang berasal dari KAP di Semarang, 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili 

seluruh auditor di Indonesia. Kuesioner yang disebarkan hanya sedikit 

yaitu 44 kuesioner dan yang kembali hanya 38 kuesioner. Penelitian 

dengan sampel yang lebih besar mungkin akan menunjukkan hasil yang 

berbeda. 

2. Jumlah variabel dalam model regresi pada penelitian ini terbatas. Hal ini 

ditunjukkan bahwa 75,2% kualitas audit dapat dijelaskan oleh 

Kompetensi, Independensi, Time Budget Pressure, Time Deadline 

Pressure, Kecermatan profesional dan Akuntabilitas, sedangkan sisanya 

24,8%  dapat dijelakan oleh variabel lain seperti Keterlibatan pimpinan 

KAP, Etika Auditor, Responsif atas Kebutuhan Klien, dll. Sehingga perlu 

dikembangkan dan ditambahkan variabel lain mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kualitas audit.  
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5.3      Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagi 

berikut: 

1. Penelitian menggunakan populasi KAP di Semarang. Disarankan untuk 

penelitian selanjutnya menggunakan populasi yang lebih luas seperti Jawa 

Tengah atau di seluruh Indonesia, sehingga hasilnya dapat digeneralisir. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-

variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini 

seperti Keterlibatan Pimpinan KAP, Etika Auditor. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpajang waktu penyebaran 

kuesioner, agar sampel yang didapatkan lebih banyak sehingga dapat 

mewakili populasi. 

4. Keberadaan anggaran waktu yang ketat telah dianggap suatu hal yang 

lazim dan merupakan cara untuk mendorong auditor bekerja lebih keras 

dan efisien. Walaupun demikian KAP harus tetap  menjaga kualitas 

auditnya sehingga tetap mendapatkan penilaian kinerja yang baik dari para 

pemakai laporan keuangan. 
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