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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena auditor tidak 

dipengaruhi oleh pihak luar yang ingin memperngaruhi proses kerjanya. Jadi 

semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi kualitas auditnya yang dimiliki 

oleh auditor BPKP. 

2. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena auditor 

selalu mempertanggung jawabkan tugas dan hasil audit yang ada. Jadi semakin 

tinggi akuntanbitas, maka semakin tinggi kualitas audit yang dimiliki oleh auditor 

BPKP. 

3. Etika Profesi miliki pengaruh positif terhadap kualitas audit karena auditor BPKP 

selalu menaati etika dan norma yang sudah disah oleh IAPI yaitu SPA. Jadi 

semakin tinggi etika profesi, maka semakin tinggi kualitas audit yang dimiliki oleh 

auditor BPKP. 

4. Pengalaman kerja terhadap kualitas audit menagalami penolakan yang berarah 

positif karena lamanya pengalaman kerja dapat menyebabkan tingkat kejenuhan 

dalam psikologis auditor ketika diberikan tugas yang banyak, selain itu tugas yang 

diberikan auditor tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah karena tugas yang 

dikerjakan oleh audit semakin sulit. 
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5.2. Saran dan Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, maka saran yang bisa diajukan adalah: 

1. Auditor yang bekerja di BPKP harus adanya kesadaran sendiri terhadap 

pengalaman yang dimilikinya. Pengalaman sangat penting bagi auditor 

karena dapat membantu dan mempermudah auditor dalam menyelesaikan 

penyusunan dan pemeriksaan audit. 

2. Untuk meningkatkan pengalaman kerja, maka auditor junior atau auditor 

lainnya harus diberikan kesempatan yang lebih banyak saat diberikan tugas 

oleh klien. Supaya memiliki pengalaman baru dalam proses audit itu sendiri 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas audit. 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah menggunakan metode survei dan pengumpulan 

data, sehingga tidak bisa melakukan observasi lebih dalam lagi. Selain, itu sampel pada 

penelitian ini adalah Auditor yang sudah menempuh pendidikan S1 atau lebih, sehingga 

untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menambah kuesioner yang berpendidikan D3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


