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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independence, 

competence, time budget pressure dan fee audit pressure terhadap kualitas 

audit. Responden pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru, dengan kriteria telah bekerja selama 

minimal 2 tahun pada Kantor Akuntan Publik tersebut, yang berjumlah 41 

orangpada 7 Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan pada data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini dan hasil pengujian yang telah dilakukan 

terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda 

maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Independence berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan jika 

semakin independen seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit 

yang akan dihasilkan. Seorang auditor yang independen akan bersikap 

obyektif dan tidak memihak ketika mengerjakan tugasnya. 

2. Competence berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka akan semakin 

baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pengetahuan, pengalaman dan pelatihan teknis memadai yang dimiliki oleh 

auditor tersebut. 
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3. Time budget pressure berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. Hal ini 

dikarenakan semakin efisien waktu yang digunakan auditor dalam bekerja 

maka semakin baik kualitas jasa akuntan pada KAP tersebut, serta semakin 

efisien waktu yang digunakan auditor maka dapat meminimumkan biaya 

audit. Hal tersebut akan membuat pihak yang memerlukan jasa akuntan 

menilai bahwa auditor yang bekerja merupakan auditor yang profesional 

karena dapat mengerjakan tugas tepat pada waktunya. 

4. Fee audit pressure berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan 

semakin tinggi fee audit maka semakin berkualitas jasa akuntan pada KAP 

tersebut, sehingga pihak yang membutuhkan jasa akuntan lebih percaya 

bahwa yang mengerjakan tugas merupakan aditor yang bekerja pada KAP 

yang handal dan terpercaya. Karena semakin berkualitas auditor pada suatu 

KAP maka dapat meningkatkan fee audit. 

5. Independence, Competence, Time budget pressure, dan Fee audit pressure 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini dikarenakan terdapatnya dampak yang diberikan oleh setiap variabel-

variabel tersebut terhadap auditor dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga 

dapat meningkatkan mutu dari auditor yang bekerja pada suatu KAP. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Objek penelitian sebagai sampel yang dianalisis terbatas yaitu hanya KAP 

yang berada di wilayah Pekanbaru. 

2. Penelitian yang dilakukan terhadap kualitas audit hanya pada beberapa 

variabel independen yaitu independence, competence, time budget 



pressure dan fee audit pressure, dan tidak meneliti dengan variabel lain 

yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit. 

3. Bias respon atau jawaban yang tidak serius dan tidak jujur mungkin saja 

terjadi pada penelitian yang menggunakan kuesioner dikarenakan auditor 

hanya memiliki sedikit waktu saat mengisi kuesioner pada sela waktu 

kesibukannya. 

4. Dalam penelitian ini tidak semua KAP yang dapat diteliti, terdapat 1 KAP 

yang tidak berpartisipasi dikarenakan sudah memiliki kebijakan bahwa 

tidak menerima penelitian berupa kuesioner sejak beberapa bulan lalu. 

 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan, 

terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu penelitian dibidang 

yang sama pada penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menemukan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga akan 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel 

penelitian, sepertiSumatera Barat, Sumatera Utara, dan lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan metode penelitian 

yang berbeda, seperti wawancara kepada beberapa orang auditor untuk 

mendapatkan hasil yang lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
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