
 
 

73 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman 

kerja,Independensi, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. 

Responden pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik yang ada di wilayah  Pekanbaru, yang berjumlah 40 orang 

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

dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap 

permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda maka, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :   

1. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Hal ini 

dapat dilihat dari signifikansi pengalaman kerja yaitu 0,024 dengan beta 

0,276. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi 

Afendy (2013), Silvia Christiana Dewi (2014), dan Fransiska Kovinna dan 

Betri (2014). 

2. Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat 

dilihat dari signifikansi Independensi  yaitu 0,002 dengan beta 0,341. Hasil 

ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Nizarul Alim, 

Trisni Hapsari, dan Liliek Purwanti (2007), Restu Agusti dan Nastia Putri 

Pertiwi (2013), Veby Kusuma Wardhani (2014), dan Silvia Christiana 

Dewi (2014). 
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3. Integritas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat 

dari signifikansi  Integritas yaitu 0,014 dengan beta 0,118. Hasil ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Afendy (2013), 

Veby Kusuma Wardhani (2014), dan Silvia Christiana Dewi (2014). 

4. Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat 

dilihat dari signifikansi  Integritas yaitu 0,023 dengan beta 0,258. Hasil ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti dan Nastia 

Putri Pertiwi (2013), Ika Sukriah, Akram dan Biana Adha Inapty(2009), 

Veby Kusuma Wardhani (2014), dan Winda Kurnia, Khomsiyah  dan 

Sofie (2014). 

5. Pengalaman kerja,Independensi, Integritas dan Kompetensi berpengaruh 

positif  terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi yaitu 

0,000.  

5.2 Keterbatasan 

1. Tingkat kesibukan auditor yang tinggi, mengakibatkan pengembalian 

kuesioner memakan waktu yang cukup lama. 

2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan hanya 

terfokus pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Pekanbaru saja.  

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan saran yang mungkin dapat 

membantu penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 
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1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah sampel 

penelitian. 

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.


