
 
 
 
 

BAB V 

 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisi, maka keimpulan dari peneltian ini adalah sebagai 

berikut: 

 
1. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Bawono dan Sinngih (2010) yang 

menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit. 

 
2. Penugasan personal berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015), Badjuri 

(2017), dan Anggraeni dan Badera, (2013) menyatakan bahwa penugasan 

personal, konsultasi, dan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
3. Konsultasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sependapat 

dengan penelitan yang dilakukan Krauß & Zülch, (2013) yang menyatakan 

bahwa konsultasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 
4. Supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015) yang menyatakan 

bahwa supervisi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
5. Pemekerjaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015), Atiqoh (2016) dan Lay, 
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(2016) menyatakan bahwa pemekerjaan berpengaruh positif parsial 

terhadap kualitas audit. 

 
6. Pengembangan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

ini tidak sependapat dengan penelitan yang dilakukan Fauji et al., (2015) 

yang menyatakan bahwa pengembangan profesional tidak berpengaruh 

parsial terhadap kualitas audit. 

 
7. Promosi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015), Yunawati dan Febrinova 

(2017) dan Atmawinata (2014) menyatakan bahwa promosi berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. 

 
8. Penerimaan dan keberlanjutan klien berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fauji et al., (2015), 

Badjuri (2017), Nurchasanah dan Rahmanti (2003) menyatakan bahwa 

penerimaan keberlanjutan klien berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. 

 
9. Inspeksi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sependapat 

dengan penelitan yang dilakukan Krauß & Zülch, (2013)yang menyatakan 

bahwa inspeksi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

 
10. Pengelolaan resiko inherent tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

ini sependapat dengan penelitan yang dilakukan Krauß & Zülch, 

(2013)yang menyatakan bahwa pengelolaan audit risk berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. 
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11. Pengelolaan resiko control tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

ini sependapat dengan penelitan yang dilakukan Krauß & Zülch, 

(2013)yang menyatakan bahwa pengelolaan audit risk berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. 

 
12. Pengelolaan resiko deteksi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Krauß & Zülch, 

(2013)yang menyatakan bahwa pengelolaan audit risk berpengaruh negatif 

terhadap kualitas audit. 

 

 

5.2. Saran 

 

Saran untuk penelitian ini adalah: 

 

1. Sebaiknya auditor dapat meningkatkan independensi, penugasan personal, 

supervisi, pemekerjaan, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan 

pengelolaan resiko deteksi, karena terbukti berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Maka sebaiknya independensi, penugasan personal dapat 

dipertahankan karena sudah masuk dalam kategori tinggi. 

 
2. Untuk penelitian selanjutnya, agar menambahkan variabel yang 

mempengaruhi kualitas audit dan menambahkan sampel penelitian seperti 

Locus of Control, komitmen organisasi, kepuasan kerja dan gender. 

Dikarenakan agar lebih bisa menyeluruh untuk SPM sendiri di masing-

masing KAP perbaikan apa saja yang dapat dilakukan, bukan saja dari 

faktor SPM tetapi dari masing-masing individu yang terlibat di dalam 

KAP tersebut. Apabila semakin tinggi Locus of Control, komitmen 
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organisasi, kepuasan kerja, gender maka akan meningkatkan kualitas audit. 

 
 

 

3. Pada penelitian ini, responden yang mengisi kuesioner sebagian besar 

merupakan staf auditor, oleh karena itu diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat memperoleh responden dari semua jenjang mulai dari 

partner hingga staf auditor sehingga penelitian dapat lebih 

digeneralisasi.Di Generalisasi dimaksudkan agar dapat mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal lagi dalam perbaikan kualitas SPM di masing KAP 

bukan saja dari internal KAP melainkan semua yang terkait dengan 

masing-masing KAP. Dikarenakan juga penelitian ini difokuskan hanya 

pada KAP di Semarang saja. 

 
4. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi para auditor yakni dengan pemberian pelatihan-pelatihan serta 

diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus 

atau peningkatan pendidikan profesi. 

 
5. Untuk para auditor diharapkan meningkatkan independensinya, karena 

faktor independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang 

mendapat tugas dari kliennya diusahakan benar-benar independen, tidak 

mendapat tekanan dari klien, tidak memiliki perasaan sungkan sehingga 

dalam melaksanakan tugas auditnya benar-benar objektif dan dapat 

menghasilkan audit yang berkualitas. 

 
6. Auditor sebaiknya memiliki karakteristik personal yang baik akan 

memiliki tingkat usaha, keyakinan diri dan sikap kompetitif yang lebih 
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tinggi sehingga ia dapat meningkatkan kualitas audit. Dalam menerima 

auditor, KAP perlu mempertimbangkan tes untuk menguji personal 

auditor, untuk menjamin bahwa semua anggota tim auditornya memiliki 

karakteristik personal yang baik. 

 

 

5.3. Implikasi 

 

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut: hasil penelitian 

menyatakan bahwa independensi, penugasan personal, supervisi, pemekerjaan, 

promosi, penerimaan dan keberlanjujtan klien berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Maka sebaiknya pihak KAP dan auditor dapat melakukan peningkatan 

independensi tim auditornya, kemudian dalam hal penugasan personal, supervisi, 

pemekerjaan, promosi, penerimaan dan keberlanjujtan klien berpengaruh untuk 

meningkatkan kualitas auditnya. Sedangkan variabel konsultasi, pengembangan 

profesioal, inspeksi, pengelolaan resko inherent, control dan deteksi tidak 

berpengaruh positif terhadap kaulitas audit maka pada penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan kuesioner dari sumber yang berbeda sehingga 

hasilnya lebih valid. 

 

 

5.4.Keterbatasan 

 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada kuesioner kualitas audit 

kurang mencerminkan atau kurang dipahami oleh responden, maka menyebabkan 

ada beberapa hipotesis yang ditolak dalam penelitian ini. 
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