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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini betujuan untuk menguji pengaruh etika auditor, fee audit dan 

pengalaman auditor terhadap Kualitas audit. Kesimpulan dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel etika 

auditor berpengaruh terhadap Kualitas audit. Berdasarkan hasil dari uji 

parsial (uji t) menyatakan bahwa t terhitung dari variabel etika auditor 

adalah sebesar 2,868. Oleh karna itu t terhitung 2,868 > 2.048 t tabel, 

maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial ada 

pengaruh signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel fee audit 

berpengaruh terhadap Kualitas audit. Berdasarkan hasil dari uji parsial (uji 

t) menyatakan bahwa t terhitung dari variabel fee audit adalah sebesar 

2,419. Oleh karna itu t terhitung 2,419 > 2.048 t tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh 

signifikan antara fee audit terhadap kualitas audit. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pengalaman 

berpengaruh terhadap Kualitas audit. Berdasarkan hasil dari uji parsial (uji 

t) menyatakan bahwa t terhitung dari variabel pengalaman auditor adalah 

sebesar 2.985. Oleh karna itu t terhitung 2.985 > 2.048 t tabel, maka dapat 
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disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya secara parsial ada pengaruh 

signifikan antara pengalaman auditor terhadap kualitas audit. 

4. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai 

sebesar 0,850. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 85 %. Sedangkan 

sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain. 

  

5.2  Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki 

keterbatasan, diantaranya: . 

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat 

kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner 

ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban 

responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum 

tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel etika auditor, fee audit dan 

pengalaman auditor terhadap Kualitas audit. 

 

5.3  Saran 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu: 

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam 

mengendalikan jawaban tiap responden. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga 

mungkin saja hasilnya berbeda.  



 

 
 

71 

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen 

lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap Kualitas audit sehingga 

dapat diketahui bagaimana Kualitas audit yang efekktif bagi 

pemerintahan daerah. 

 


