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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman 

auditor, Independensi, Fee audit dan Due Professional Care terhadap kualitas 

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

Akuntan Publik yang ada di wilayah Pekanbaru, yang berjumlah 43 orang 

yang bekerja pada 8 Kantor Akuntan Publik. Bedasarkan pada data yang 

dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Variabel pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit . 

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka semakin 

baik kualitas audit yang dibuat oleh auditor. Auditor yang memiliki 

pengalaman audit lebih banyak akan membuat kualitas audit yang lebih 

baik dibandingkan dengan auditor yang memilik lebih sedikit pengalaman 

audit. 

2. Variabel Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti 

kualitas audit juga akan semakin meningkat jika auditor terbebas dari 

pengawasan dan pengaruh yang tidak pantas dalam menentukan area, 

aktivitas, hubungan personal, dan kebijakan manajerial untuk diperiksa, 

serta terbebas dari pengawasan dan pengaruh yang tidak pantas di dalam 
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pernyataan fakta-fakta yang telah diungkapkan melalui pemeriksaan serta 

ungkapan-ungkapan rekomendasi dan opini sebagai hasil dari pemeriksaan 

3. Variabel Fee Audit  berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa auditor harus bertindak independen memberikan 

opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan atau jasa yang 

diberikan dari klien tempat dia mengaudit. Dan penelitian ini berpengaruh 

tehadap kualitas audit dikarenakan semakin tinggi Fee audit yang dimiliki 

auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit 

4. Variabel Due Professional Care berpengaruh terhadap kualitas audit.Hal 

ini menunjukkan bahwa kemahiran profesional yang cermat, teliti dan 

seksama atas bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor 

dalam menentukan scope dan metodologi yang akan digunakan dalam 

proses auditing, sehingga dapat menghasilkan audit berkualitas. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah 

sampel penelitian, seperti Padang, Jakarta, Medan, dan lainnya. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan metode penelitian 

yang berbeda, seperti wawancara kepada beberapa orang auditor untuk 

mendapatkan hasil yang lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 


