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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integritas, pengalaman kerja, 

fee Audit, dan audit delay terhadap kualitas audit di KAP Kota Pekanbaru. Dari 

hasil penelitian terhadap model dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai F hitung sebesar 70,462 pada tingkat signifkansi 0,000, artinya dapat 

dipastikan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Hal ini berarti 

integritas, pengalaman kerja, fee Audit, dan audit delay, secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai kualitas audit. 

2. Nilai koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,890 atau 89%, berarti bahwa 

89%perubahan nilai variabel dependen kualitas audit dipengaruhi oleh 

variabel integritas, pengalaman kerja, fee Audit, dan audit delay. 

Selebihnya sebesar 11% perubahan nilai dependen dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam model. 

3. Pembuktian hipotesis secara parsial sebagai berikut : 

a. Untuk variabel Integritas (X1) didapatkan nilai thitung X1 sebesar 

3,475 dengan nilai signifikansi 0,001 serta t tabel 2,030. Nilai 

signifikansi 0,001 ≤ 0,05 serta t hitung 3,475  > 2,030 t tabel, maka 

disimpulkan secara parsial variabel integritas mempunyai berpengaruh 

positif dan signifikan kualitas audit di KAP kota Pekanbaru. 
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b. Untuk variabel pengalaman kerja (X2) didapatkan nilai thitung X2 

sebesar 2,685 dengan nilai signifikansi 0,011 serta t tabel 2,030. Nilai 

signifikansi 0,011 ≤ 0,05 serta t hitung 2,685 > 2,030 t tabel, maka 

disimpulkan secara parsial variabel pengalaman kerja mempunyai 

berpengaruh positif dan signifikan kualitas audit di KAP kota 

Pekanbaru. 

c. Untuk variabel fee audit (X3) didapatkan nilai thitung X3 sebesar 

3,275 dengan nilai signifikansi 0,002 serta t tabel 2,030. Nilai 

signifikansi 0,002 ≤ 0,05 serta t hitung 3,275 > 2,030 t tabel, maka 

disimpulkan secara parsial variabel fee audit mempunyai berpengaruh 

positif dan signifikan kualitas audit di KAP kota Pekanbaru. 

d. Untuk variabel audit delay (X4) didapatkan nilai thitung X4 sebesar -

0,814 dengan nilai signifikansi 0,421 serta t tabel 2,030. Nilai 

signifikansi 0,421 > 0,05 serta t hitung -0,814  < 2,030 t tabel, maka 

disimpulkan secara parsial variabel audit delay  tidak mempunyai 

berpengaruh positif dan signifikan kualitas audit di KAP kota 

Pekanbaru. 

e. Untuk variabel service (X5) didapatkan nilai t hitung sebesar 2.400. 

Nilai t tabel pada tingkat signifikan 5% atau 0.05 : 2 = 0.019 (uji dua 

sisi) dengan derajat bebas df  (degree of freedom) = n – k – 1 = 82 – 5 

– 1 = 76 adalah sebesar 1,992. Karena t hitung = 2.400 lebih besar dari 

t tabel = 1,992 maka disimpulkan secara parsial variabel X5 
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mempunyai berpengaruh positif dan signifikan di KAP kota 

Pekanbaru. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas 

maka peneliti memberikan saran kepada perusahaan dan penelitian yang akan 

datang : 

1. Perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

sumber pendanaan untuk menjamin kualitas auditor berjalan dengan 

baik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk lebih mengembangkan 

variabel lain yang tidak terdapat di penelitian ini. Sehingga informasi 

yang didapat akan lebih banyak dan bermanfaat. 

3. Pada penelitiannya diharapkan tidak menggunakan kuisioner untuk hasil 

yang lebih maksimal dan dapat dipertanggung-jawabkan ke absahan 

jawaban dan hasil penelitian tersebut. 

 

 


