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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Auditor, 

Role Conflict, dan Ambiguitas Peran terhadap Kualitas Audit pada auditor yang 

ada di KAP wilayah Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di 

uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas Auditor berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Audit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Burhanuddin (2016) dan Bustami (2012), menunjukkan hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa Akuntabilitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap 

Kualitas Audit. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul 

Hafiz (2012:11) bahwa Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik. Jadi semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki auditor 

maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. 

2. Role Conflict berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Audit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patria (2016) 

menunjukkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa konflik peran 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor. Sedangakan penelitian 

Winidiantari (2015) menyatakan hasil konflik peran tidak berpengaruh 

terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa konflik peran 
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merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menentukan 

tinggi rendahnya independensi auditor. Menurut Koo dan Sim dalam 

Jamaluddin (2014) konflik peran yang dialami oleh auditor dapat merusak 

independensi dan kemampuan auditor untuk melakukan audit yang wajar. 

Apabila auditor mencoba untuk mempertahankan etika profesional 

mereka, posisi auditor menjadi rentan terhadap tekanan dari manajemen 

dan mengakibatkaan menurunnya komitmen independensi. 

3. Ambiguitas Peran berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Audit. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin 

(2014) menunjukkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa Ambiguitas 

Peran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Hasil ini juga 

menolak dari penelitian Patria (2016) yang menunjukkan hasil Ambiguitas 

Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Hasil dari penelitian ini 

sejalan dengan teori dari Michael et al. (2009) yang menyatakan bahwa 

ambiguitas peran menunjukkan ambivalensi saat apa yang diharapkan 

tidak jelas karena kekurangan informasi mengenai peran dan apa yang 

dibutuhkan dalam suatu tugas. Auditor tidak mengetahui upaya apa yang 

harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Ambiguitas peran 

mengurangi tingkat kepastian apakah informasi yang diperoleh dalam 

pemeriksaan telah objektif dan relevan. 

4. Akuntabilitas Auditor, Role Conflict, dan Ambiguitas Peran berpengaruh 

secara simultan terhadap Kualitas Audit. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

bahwa akuntabilitas auditor, Role Conflict dan Ambiguitas Peran 

berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit 
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V.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya : 

1. Auditor dan KAP di Pekanbaru 

Untuk dapat mempertahankan sikap Akuntabilitasnya, dalam 

melaksanakan proses audit. Sehingga menghasilkan audit yang berkualitas 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

yang tidak ada dalam penelitian ini. Memperluas objek penelitian artinya 

memilih tidak hanya disatu kota, bisa memilih beberapa kota dengan KAP-

KAP yang besar sehingga mendapatkan hasil yang lebih general dan 

mempresentatifkan hasil penelitian. Melakukan penelitian dengan waktu 

yang cukup dan tidak terburu-buru agar mendapat hasil yang lebih baik 

dan lebih teliti. 


