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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja,

independensi, kompetensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika

auditor sebgai variabek moderasi pada kantor inspektorat provinsi riau dengan

jumlah responden dalam penelitian ini adalah 43 orang. Berdasarkan data yang telah

dikumpulkan maupun pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengalaman kerja diketahui t hitung (3,072) > t tabel (2,023) dan sig (0,004) <

(0,05). Hal ini berarti variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit, dengan demikian H1 diterima. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nursamsi 2013), (Rio 2015),

(Suantara dkk 2014), (Andini 2011) yang menyatakan pengalaman kerja

berpengaruh terhadap kualitas audit.

b. Interaksi pengalaman kerja dan etika auditor diketahui t hitung (12,812) > t tabel

(2,024) dan sig (0,00) < (0,05) hal ini berarti interaksi pengalaman kerja dan

etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian

H2 diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan

oleh (Zoraifi dalam Hidayat 2010 dan Nursamsi dkk 2013) bahwa auditor yang
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mempunyai pengalaman kerja lebih lama mempunyai perilaku lebih etis

dibanding auditor yang mempunyai pengalaman kerja yang singkat.

c. Independensi diketahui t hitung (3,045) > t tabel (2,023) dan sig (0,004) <

(0,05). Hal ini berarti variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit, dengan demikian H3 diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan

penelitain yang dilakukan oleh (Harjanto 2014) dan juga penelitian (Nursamsi

dkk 2013), (Devi 2010), (Norma dkk 2012) yang menyatakan bahwa

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

d. Interaksi independensi dan etika auditor diketahui t hitung (12,393) > t tabel

(2,024) dan sig (0,00) < (0,05) hal ini berarti interaksi independensi dan etika

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian H4

diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh (Harjanto

2014), (Nursamsi Dkk 2013), (Norma Dkk 2012), (Devi 2010) yang juga

menunjukkan bahwa interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh

signifikan dan positif terhadap kualitas audit.

e. Kompetensi diketahui t hitung (-1,018) < t tabel (2,023) dan sig (0,315) > (0,05).

Hal ini berarti variabel kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit, dengan demikian H5 ditolak. Penelitian ini mendukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Nursamsi 2013) yang menyimpulkan bahwa

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi terhadap

kualitas audit.
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f. Interaksi kompetensi dan etika auditor diketahui t hitung (13,374) > t tabel

(2,024) dan sig (0,00) < (0,05) hal ini berarti interaksi kompetensi dan etika

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian H6

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Devi 2010), (Harjanto 2014), (Norma dkk 2012), yang menyatakan bahwa

interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan dan positif

terhadap kualitas audit.

g. Akuntabilitas diketahui t hitung (0,355) < t tabel (2,023) dan sig (0,724) >

(0,05). Hal ini berarti variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit, dengan demikian H7 ditolak. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahyaruddin 2012), (Imal 2014) bahwa

akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit

h. Interaksi akuntabilitas dan etika auditor diketahui t hitung (12,914) > t tabel

(2,024) dan sig (0,00) < (0,05) hal ini berarti interaksi akuntabilitas dan etika

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian H8

diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harjanto

2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif terhadap

interaksi akuntabilitasa dan etika auditor terhadap kualiats audit.

5.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan

dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada, diantaranya yaitu penelitian

ini terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja pada Inspektorat
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Provinsi Riau. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun

kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda, serta kesimpulan yang diambil

mungkin hanya berlaku pada Inspektorat Provinsi Riau dan tidak dapat

digeneralisasikan pada beberapa Inspektorat provinsi.

Selain itu, dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, sehingga

masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang

tidak cermat, tidak serius dan responden yang menjawab tidak jujur, serta pertanyaan

yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. Variabel yang digunakan

untuk mengukur pengaruhnya terhadap kualitas audit dalam penelitian ini juga hanya

sebatas pengaruh pengalaman kerja, independensi, kompetensi, akuntabilitas

sehingga masih banyak faktor lain yang perlu ditambahkan.

5.3 Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, 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 bebas dan faktor-faktor lainnya yang memiliki

kemungkinan untuk berpengaruh terhadap kualitas audit.

c. Agar peneliti selanjutnya juga menggunakan data skunder sebagai data

penelitian seperti data KKP dan konsistensi atas laporan hasil audit.


