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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Hipotesis 1 diterima yang berarti bahwa profesionalisme auditor

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sebagaimana yang dibahas

oleh arens (2008) mengenai profesionalisme yaitu suatu tanggung jawab

untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri

maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme auditor maka akan

semakin meningkatkan kualitas audit.

2) Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa karakteristik personal auditor

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena karakteristik

personal berhubungan erat dengan sikap, maka sikap seorang auditor

menentukan kualitas kerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan jika

karakteristik personal auditor meningkat maka kualitas audit juga akan

meningkat.

3) Hipotesis 3 diterima yang berarti bahwa batasan waktu audit berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Suprianto (2009) sangat

penting untuk merencanakan waktu audit dengan baik, karena alokasi

waktu yang baik akan mengarahkan pada suatu kinerja yang lebih baik dan

hasil yang baik pula. Hasil penelitian ini menunjukkan jika batasan waktu

audit meningkat maka kualitas audit juga akan meningkat karena dapat
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melakukan seluruh prosedur audit yang telah direncanakan tanpa tergesa-

gesa.

4) Hipotesis 4 diterima yang berarti bahwa fee audit berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Dalam IAPI (2009:33) seksi 240 dikatakan bahwa

dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,

praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang

dipandang sesuai. Hasil penelitian ini menunjukkan jika fee audit

meningkat maka kualitas audit juga akan meningkat.

5) Hasil penelitian secara simultan (uji F) menerima hipotesis 5, maka dapat

disimpulkan bahwa secara bersama-sama profesionalisme auditor,

karakteristik personal auditor, batasan waktu audit dan fee audit

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa jika profesionalisme auditor,

karakteristik personal auditor, batasan waktu audit dan fee audit meningkat

maka kualitas audit juga akan meningkat pula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran

sebagai berikut:

1) Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan dari

profesionalisme dan karakter dari dalam diri seorang auditor dengan

peningkatan pendidikan profesi dan pendidikan keagamaan. Dengan

adanya pendidikan keagamaan yang baik maka akan memberikan dampak
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yang baik pula pada sikap profesionalisme dan karakter yang terbentuk

dalam diri auditor tersebut.

2) Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel independen

yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

5.3 Keterbatasan

1) Auditor yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya sebanyak 35 orang

dikarenakan jumlah populasinya yang masih dianggap sedikit yaitu

sebanyak 40 orang auditor.

2) Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup kecil yaitu di daerah kota

Pekanbaru saja karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian di

daerah lain dalam provinsi Riau.


