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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini, kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil dan 

analisis data mengenai pengaruh independensi auditor dan kualitas auditor 

terhadap rotasi wajib auditor adalah: 

1. Auditor akan dirotasi apabila auditor melakukan Audit Report Lag 

diterima. Artinya ketika auditor melakukan Audit Report Lag maka 

auditor cenderung akan mengalami rotasi. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan Habib 

(2013). 

2. Auditor akan dirotasi apabila auditor tidak memberikan opini audit 

wajar tanpa pengecualian diterima. Artinya ketika auditor tidak 

memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap klien maka 

auditor cenderung akan mengalami rotasi. Hasil penelitian ini 

menolak penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan Habib (2013). 

3. Auditor akan dirotasi apabila Kantor Akuntan Publik tidak memiliki 

reputasi yang baik diterima. Artinya ketika kantor akuntan public 

tidak memiliki reputasi yang baik maka auditor cenderung akan 

mengalami rotasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mohamed dan Habib (2013). 



69 
 

4. Auditor akan dirotasi apabila auditor memiliki pengalaman lebih dari 

industri perusahaan kliennya ditolak. Artinya auditor yang memiliki 

pengalaman lebih dari perusahaan kliennya cenderung tidak akan 

mengalami rotasi. Hasil penelitian ini menolak penelitian yang 

dilakukan oleh Mohamed dan Habib (2013). 

5. Auditor akan dirotasi apabila auditor tidak menyetujui praktek 

pelaporan klien diterima. Artinya auditor yang tidak menyetujui 

praktek pelaporan klien cenderung akan mengalami rotasi. Hasil 

penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan 

Habib (2013). 

6. Auditor akan dirotasi apabila auditor membutuhkan biaya audit yang 

tinggi diterima. Artinya ketika auditor membutuhkan biaya audit yang 

tinggi cenderung akan mengalami rotasi. Hasil penelitian ini menolak 

penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan Habib (2013). 

 

5.2 Saran 

Setelah melihat kesimpulan pada penelitian ini maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Independensi serta kualitas audit merupakan indikator yang paling 

penting dalam jasa audit oleh karena itu bagi Kantor Akuntan Publik 

agar meningkatkan independensi serta kualitas audit pada setiap 

auditor agar para auditor tidak dengan mudah mengalami rotasi. 

Auditor diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam jasa audit agar 
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setiap auditor memiliki kualitas yang tinggi dan dengan tingginya 

kualitas auditor, maka Kantor Akuntan Publik memiliki kualitas yang 

baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, rotasi auditor masih banyak dipengaruhi 

oleh variabel selain independensi serta kualitas audit. Peneliti 

selanjutnya dapat menambahkan variabel yang mempengaruhi serta 

menambahkan sampel yang digunakan pada penelitian ini seperti 

menambahkan KAP di luar kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


