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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit dan Profesionalisme yang menggunakan 

Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya sebagai sampelnya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit dan profesionalisme. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling. Penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisis 70 kuesioner hasil jawaban responden dari 18 kantor 

akuntan publik yang bersedia mengisi kuesioner. Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan juga uji regresi 

linier berganda dengan memakai program statistik SPSS versi 17.0. Adapaun 

kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit 

Kompetensi dapat dicapai atau ditingkatkan  melalui pengalaman 

audit dan pengetahuan audit. Adanya pendidikan formal dibidang 

akuntansi, keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar, serta memiliki 

pengalaman mengaudit akan menambah wawasan tentang akuntansi 

dan auditing yang dapat membantu auditor menambah pemahamannya 

terhadap standar auditing. Auditor mampu menjalankan audit sesuai 
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standar auditing  khususnya prosedur audit secara tepat dan mampu 

mendeteksi risiko salah saji yang cukup material dan kemampuan 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit seorang 

auditor.  

b Independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Audit 

Fakta yang diduga mempengaruhi kualitas audit diluar independensi 

adalah kepuasan klien. Semakin auditor tersebut mampu memenuhi 

standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan klien maka auditor 

tersebut dikatakan berkualitas. Kemampuan auditor untuk 

memperoleh dokumen dan catatan akuntansi secara lengkap juga 

dapat mempengaruhi kualitas audit yang dimiliki. Kelengkapan 

dokumen dan catatan akuntansi yang diperlukan akan sangat 

membantu auditor melakukan penelusuran. Selain itu, saat ini KAP 

dianggap sebagai organisasi bisnis, sehingga batasan independen 

terkadang diabaikan oleh KAP atau auditor itu sendiri. Selama auditor 

dapat memenuhi kesepakatan yang terjadi saat negosiasi sebelum 

penerimaan tugas maka auditor dikatakan berkualitas.  

c Kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap Profesionalisme 

Auditor yang memiliki pengetahuan bidang akuntansi dan pelatihan 

yang cukup maka hal tersebut dapat meningkatkan profesionalisme 

yang ia miliki. Karena seseorang yang profesional juga harus selalu 

melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

agar mampu bersaing untuk tetap jadi yang terbaik dibidangnya. 
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Dengan kata lain, kompetensi dapat meningkatkan profesionalisme 

seorang auditor. 

d Independensi berpengaruh tidak signifikan terhadap Profesionalisme 

 Terdapat faktor diluar independensi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam diri auditor. Faktor tersebut 

antara lain kemampuan berkomitmen terhadap profesinya sebagai 

auditor, besarnya fee yang diperoleh dapat mempengaruhi tingkat 

loyalitas auditor terhadap profesinya serta tingkat profesionalismenya, 

serta adanya tuntutan dari IAPI untuk meningkatkan profesionalisme 

auditor yang digunakan untuk memotivasi auditor tersebut untuk 

membenahi dirinya menjadi pribadi yang profesional.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan – keterbatasan 

tersebut antara lain :  

a Responden yang diperoleh sangatlah sedikit. Hal ini disebabkan 

waktu untuk melakukan penelitian kurang tepat karena auditor 

yang bekerja di sibuk Kantor Akuntan Publik sedang sibuk 

melakukan tugas audit, sehingga banyak Kantor Akuntan Publik 

yang menolak untuk menerima kuesioner. 

b Tidak adanya control responden untuk mengetahui bahwa 

kuesioner terdistribusi pada responden yang tepat, sehingga tidak 
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dapat diketahui apakah kuesioner tersebut diisi oleh pihak yang 

sesuai. 

c Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan 

secara tertulis melalui instrument kuesioner. Persepsi responden 

yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan 

saran – saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan perimbangan, yaitu : 

a Perlu ditingkatkan independensi auditor untuk menghasilkan 

kualitas audit yang baik dan dapat menambah tingkat 

profesionalisme yang dimiliki. Karena hal tersebut saling 

berhubungan dan mempengaruhi meskipun tarafnya kecil. 

b Untuk mempertahankan kompetensi yang sudah dianggap cukup 

diharapkan para auditor dapat terus meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki karena pada dasarnya auditor dituntut untuk bertindak sebagai 

seorang ahli saat melaksanakan tugasnya dan pencapaian tersebut 

dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan 

pengalaman. 

c Perlu dilakukannya kontrol pengisian kuisioner dengan cara sebisa 

mungkin mendapat perijinan langsung terhadap pihak yang 

bersangkutan dan lebih baik lagi jika metode yang digunakan 

ditambah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan 
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pihak yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan hasil yang 

berdasarkan keadaan sesunguhnya.. 

d. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel bebas 

lainnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas audit dan 

profesionalisme dan sebaiknya tidak melaksanakan penelitian 

sejenis ini pada bulan sibuk Kantor Akuntan Publik agar jumlah 

responden yang diperoleh lebih banyak lagi. 
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