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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

diterima yang berarti bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Sebagaimana yang dibahas oleh Restu dan Nastia (2013) yang 

menyatakan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit 

secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan 

ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam 

mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor 

akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. 

2. Pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa interaksi kompetensi dengan etika 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa interaksi 

kompetensi dengan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas 

audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dengan 
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menegakkan etika yang tinggi. Audit yang berkualitas sangat penting untuk 

menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggung jawabnya pihak-pihak 

yang membutuhkan laporan keuangan yang telah diaudit.Karena dalam 

menghasilkan laporan yang memiliki kualitas audit yang tinggi, seorang 

auditor harus mentaati etika auditor yang telah ditetapkan. Semakin tinggi 

auditor mentaati etika auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Sehingga kompetensi dan etika 

auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan tergantung dari 

situasi yang dialami oleh seorang auditor dalam melaksanakan audit. 

3. Pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 

diterima yang berarti bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit. Sikap independensi auditor dibutuhkan agar auditor tidak 

mudah terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil 

keuntungan sendiri. Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor, maka 

kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Kehilangan independensi 

seorang auditor akan berimbas terhadap rendahnya kualitas audit yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan kualitas audit juga ditentukan kualitas hasil. 

Audit dikatakan berkualitas jika hasilnya mampu membuat penggunanya 

mengambil keputusan dengan tepat. Untuk menghasilkan kualitas audit yang 

baik maka disyaratkan suatu sikap independensi. 
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4. Pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa interaksi independensi  dengan 

etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima yang berarti bahwa interaksi 

independensi dengan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Menurut Darayasa (2016) etika auditor dapat memoderasi hubungan 

antara independensi dan kualitas audit. Ketika auditor dan manajemen tidak 

mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat 

mendorong manajemen untuk memaksa auditor melakukan tindakan yang 

melawan standar etika yang telah ditetapkan, termasuk dalam pemberian 

opini. Hal ini dapat membuat auditor tidak akan bertahan dengan tekanan 

tersebut sehingga menyebabkan independensi mereka melemah. Posisi auditor 

juga sangat dilematis dimana mereka dituntut untuk memenuhi keinginan 

klien namun disatu sisi tindakan auditor dapat melanggar standar profesi 

sebagai acuan kerja mereka. Apabila auditor telah melanggar standar 

professional yang telah ditetapkan, maka kualitas audit yang dihasilkan oleh 

auditor semakin rendah. 

5. Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa gender berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 diterima 

yang berarti bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Jamilah, dkk (2007) menyatakan bahwa kaum wanita relatif dan lebih efisien 

dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum 

wanita juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi 
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baru dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam 

mengolah informasi yang sedikit lebih tajam. Dapat disimpulkan bahwa 

gender berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

6. Hasil pengujian secara simultan (Uji F) menerima hipotesis ke 6 yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi dan 

gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jika semakin banyak auditor wanita yang 

bekerja di KAP maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan karena 

wanita memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru 

dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah 

informasi yang sedikit lebih tajam. Dan semakin meningkat kompetensi dan 

independensi seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan semakin 

baik. 

5.2 Keterbatasan 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden yang 

relatif sedikit dan hanya terfokus pada auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di kota Pekanbaru.  
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain : 

a. Menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian 

sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat. 

b. Menambah variabel independen dan faktor-faktor lainnya yang memiliki 

kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

 


