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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulannya sebagai 

berikut : 

1. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Shockley (1980) dan Supriyono (1988) yang menunjukkan bahwa 

lama hubungan dengan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Tekanan dari klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Ariesanti (2001) yang berpendapat bahwa auditor cukup 

onyektif untuk melakukan audit walaupun auditor telah melakukannya untuk 

klien tertentu selama beberapa tahun. Selain itu auditor juga dapat mengatasi 

tekanan dari klien sehingga tekanan dari klien tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

3. Peer review tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hernadianto (2002) yang berpendapat bahwa telaah dari rekan 

auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini mungkin disebabkan auditor merasa bahwa telaah dari rekan auditor 

belum dirasakan manfaatnya, meskipun sebenarnya manfaat tersebut cukup 
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besar untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas audit yang 

dilakukannya. 

4. Jasa non audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Supriyono, 1988:42) semakin berkembangnya dan 

kompleksitas perusahaan, akan mendorong manajemen membutuhkan jasa-

jasa lain selain jasa audit. permintaan tersebut didorong karena manajemen 

memandang bahwa dari pemeriksaan tersebut akuntan publik dapat 

mengetahui masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manajemen 

sehingga diharapkan masalah dan kesulitan - kesulitan yang dihadapi 

manajemen sehingga diharapkan masalah dan kesulitan tersebut dapat 

dipecahkan dengan tepat dan cepat. Sehingga jasa non audit tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

5. Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ariesanti ( 2001 ) yang berpendapat bahwa pengalaman tidak 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan keahlian auditor yang berarti 

pengalaman tidak pula berpengaruh terhadap kualitas audit. 

6. Due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Samelson at el ( 2006 ) yang menyatakan bahwa 

kecermatan dan keseksamaan profesional mempunyai peranan yang penting 

dalam meningkatkan kualitas audit.  
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7. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Tan dan Alison ( 1999 ) membuktikan bahwa akuntabilitas ( secara 

langsung ) tidak mempengaruhi kualitas audit. 

8. Time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Batasan 

waktu yang diberikan klien dapat diestimasi secara tepat sesuai dengan 

kemampuan dan kecakapan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang 

berarti tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan untuk setiap KAP dapat menegakkan peer review dengan baik 

agar auditor bisa merasakan manfaat dilakukannya peer review untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya. 

2. Walaupun pemberian jasa non audit yang dilakukan auditor kepada klien yang 

sama tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sebaiknya auditor tidak 

melakukan pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien yang sama 

karena hal itu bertentangan dengan SPAP.  

3. Walaupun seorang auditor mempunyai pengalaman yang banyak dalam 

mengaudit suatu laporan keuangan belum tentu mempunyai kualitas yang 

lebih baik dari auditor yang belum berpengalaman. Oleh karena itu bagi 

auditor selain mementingkan pengalaman hendaknya juga memperhatikan 
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kemampuan lain, seperti dapat mendeteksi salah saji yang terjadi di laporan 

keuangan tersebut, sehingga dapat membuat kualitas audit menjadi lebih baik.  

4. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan variabelnya sehingga bisa lebih 

banyak mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas 

audit. 

 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada kuesioner variabel pengalaman, 

ada sebuah pertanyaan yang menanyakan pernah tidaknya mengaudit 

perusahaan go public, karena hal ini tidak relevan dengan kondisi Kantor 

Akuntan Publik yang ada di Semarang. 
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