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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan secara 

ringkas disajikan sebagai berikut: 

1. Kompetensi merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar, dan dalam melakukan audit, seorang 

auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang 

memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Semakin tinggi kompetensi 

yang dimiliki oleh auditor, maka akan semakin baik juga kualitas audit 

yang dihasilkannya. Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 

3,829 sehingga t tabel 2,032 < t hitung 3,829 dengan signifikansi 0,001 

berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

(H1) yang menyatakan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit dapat diterima, dengan hasil bahwa kompetensi auditor secara 

signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Seorang akuntan publik dalam melaksanakan proses audit, akan 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan 

untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan 

disajikan oleh klien. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen 

terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun 

terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Hasil dari regresi 
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menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,833 sehingga t tabel 2,032 < t hitung 

2,833 dengan signifikansi 0,008 berada dibawah 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan independensi 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dapat diterima, dengan hasil 

bahwa independensi auditor secara signifikan berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

3. Pengalaman auditor merupakan pengalaman dalam melakukan audit 

laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya 

penugasan yang pernah ditangani. Pengalaman juga memberikan dampak 

pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga 

diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan 

yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja 

yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit 

yang dihasilkan. Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 

2,721 sehingga t tabel 2,032 < t hitung 2,721 dengan signifikansi 0,010 

berada dibawah 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

yang menyatakan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 

dapat diterima, dengan hasil bahwa pengalaman auditor secara signifikan 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat 

dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka 

dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa 

profesional oleh anggota. Profesi akuntan publik memeperhatikan kualitas 
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sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor 

dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Auditor 

harus bertanggung jawab kepada klien, masyarakat, dan pihak yang 

berkepentingan atas kepercayaan yang diberikan dalam pemeriksaan 

laporan keuangan sehingga hasil audit tersebut relevan dan dapat 

diandalkan sebagai informasi yang dibutuhkan. Hasil dari regresi 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,578 sehingga t tabel 2,032 < t hitung 

2,578 dengan signifikansi 0,014 berada dibawah 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan etika 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dapat diterima, dengan hasil 

bahwa etika auditor secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

5. Fee audit merupakan biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada 

akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa 

jasa audit. Semakin tinggi atau rendahnya fee audit tidak akan 

mempengaruhi kualitas audit. Biaya audit yang diberikan tinggi tidak juga 

mempengaruhi kualitas audit, contohnya seorang auditor tersebut 

diberikan biaya audit yang tinggi tapi hasil audit nya tidak maksimal dan 

melakukan kecurangan terhadap audit yang diberikan. Seorang auditor 

harus berpedoman pada standar auditing dan standar profesi bukan pada 

tinggi rendahnya fee audit yang diberikan untuk menghasilkan audit yang 

berkualitas. Dalam kode etik akuntan Indonesia (SPAP,2001), diatur 

bahwa imbalan jasa professional tidak boleh bergantung pada hasil atau 

temuan atas pelaksanaan jasa tersebut. Hasil dari regresi menunjukkan 
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nilai t hitung sebesar -1,298 sehingga t tabel 2,032 > t hitung -1,298 

dengan signifikansi 0,203 berada diatas 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan fee audit berpengaruh 

terhadap kualitas audit ditolak, dengan hasil bahwa fee audit secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

6. Tekanan waktu dalam hal ini merupakan suatu kondisi auditor diberikan 

batas waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, 

apalagi dengan semakin bersaingnya KAP. KAP harus bisa 

mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan kos audit 

yang harus dibayar klien. Hal ini menunujukkan bahwa tekanan waktu 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, karena semakin diberikannya 

tekanan waktu oleh klien auditor harus bisa memaksimalkan waktu yang 

diberikan tersebut, agar lebih disiplin, dan dengan banyak nya persaingan 

KAP dan auditor di  Pekanbaru klien bisa menilai kinerja auditor tersebut 

dan dapat meningkatkan kepercayaan nya dalam pengambilan keputusan. 

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,282 sehingga t 

tabel 2,032 > t hitung 1,282 dengan signifikansi 0,208 berada diatas 0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H6) yang menyatakan 

tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit ditolak, dengan hasil 

bahwa tekanan waktu secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

7. Secara simultan variabe Kompetensi, Independensi, Pengalaman, Etika 

Auditor, Fee Audit dan Tekanan Waktu berpengaruh positif terhadap 
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Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Tingkat 

determinasi sebesar 63,7% dan tingkat regresi Y = 4,977 + 0,271X1 + 

0,362X2 + 0,559X3 + 0,255X4 – 0,236X5 + 0,159X6. Hal ini berarti 

masih banyak variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan variabel 

Kualitas Audit. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 
 

Dalam penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, adapun keterbatasan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kurangnya respon dari auditor selaku responden untuk menjawab 

kuesioner yang dititip apabila dibanding dengan menunggu responden 

untuk mengisi kuesioner secara langsung. 

2. Bergabungnya satu buah KAP dengan KAP yang lainnya, tetapi 

penggabungan tidak dilaporkan secepatnya kepada IAPI (Institute 

Akuntan Publik Indonesia). Hal ini membuat peneliti kesulitan mendeteksi 

keberadaan auditor KAP yang bergabung tersebut. 

3. Peneliti hanya dilakukan pada KAP yang ada di Pekanbaru sehingga hasil 

penelitian hanya mencerminkan mengenai kondisi auditor di kota 

Pekanbaru saja. 

 

5.3 Saran 
 

1. Bagi Auditor 

Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan 

kompetensi dengan memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam 
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bidang audit, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Seorang auditor harus 

mampu menjaga sikap independensinya dengan baik, tidak memihak 

kepada pihak manapun, serta bersikap jujur, adil, dan objektif. Semakin 

tinggi pengalaman auditor dalam kegiatan audit maka mampu 

menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Etika dapat dipertahankan 

sekuat mungkin oleh auditor karena akan digunakan dalam menjaga 

hubungan dengan klien dan sikap untuk memberikan keputusan bagi pihak 

yang berkepentingan. Fee audit yang diberikan klien sesuai dengan 

kompleksitas tugas yang diberikan, auditor harus bisa memenuhi tuntutan 

klien yang membayar biaya jasa audit atas jasanya, agar klien puas 

terhadap pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan 

datang. Untuk tekanan waktu, auditor harus mampu memaksimalkan 

waktu yang diberikan klien supaya dapat menemukan bukti yang cukup 

dan kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik jika auditor mampu 

menggunakan waktu tersebut. 

2. Bagi Peneliti lain 

Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas geografis 

sampel di kota-kota besar karena tidak semua Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru menerima kuesioner, sehingga hasil penelitian memiliki hasil 

yang lebih kuat. Variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 

Kualitas Audit yang belum ada dalam penelitian ini seperti resiko audit, 

profesionalisme auditor, motivasi auditor. 

 


