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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Pemberian Non-audit services memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi auditor. Hal ini dibuktikan dari nilai statistik t sebesar -2,080 

dengan tingkat sigifikansi sebesar 0,040 atau lebih kecil dari 0,05, berarti Ha1 

diterima. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aditama dan Utama (2015), Hanif dan Putri (2014), Ebimobowei (2011), 

Nida (2014), Paramastri dan Suputra (2016), Novitasari dan Kurnia (2015), 

Ika dan Wibowo (2011). Namun hal tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rakai dan Kartika (2015). 

2. Audit Fee memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 3.351 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, yang berarti Ha2 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ika dan Wibowo (2011), Aditama dan Utama (2015), Prakoso dan Ghozali 

(2012), Yanthi et al. (2012), Paramastri dan Suputra (2016) Hanif dan Putri 

(2014) dan Rakai dan Kartika (2015) yang menunjukkan bahwa audit fee 

berpengaruh terhadap independensi auditor. 
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3. Persaingan antar Kantor Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap independensi auditor. hal ini dibuktikan dari nilai statistik 

t sebesar -1,077 dengan tingkat sigifikansi sebesar 0,284 atau lebih besar dari 

0,05, yang  berarti Ha3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rakai dan Kartika (2015). Namun, hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanthi et al. (2012), 

Novitasari dan Kurnia (2015), Mahayani dan Mekusiwati (2016), Ika dan 

Wibowo (2011) dan Nida (2014) yang menyimpulkan bahwa persaingan 

antar Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap independensi auditor. 

4. Audit tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar -2,082 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,040 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ha4 diterima. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Putri 

(2014), Aditama dan Utama (2015), Prakoso dan Ghozali (2012), Paramastri 

dan Suputra (2016), Novitasari dan Kurnia (2015) dan Ika dan Wibowo 

(2011). Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rakai dan Kartika (2015) dan Hidayah (2015) yang menyimpulkan bahwa 

audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap independensi auditor. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: 

1. Jumlah sampel yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

wilayah Jakarta dan Tangerang belum mewakili populasi yaitu seluruh 

auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. 

2. Nilai Adjusted R2  dalalam penelitian ini hanya sebesar 0,108 dimana 

sebesar 12,9% independensi auditor dijelaskan oleh keempat variabel 

independen dalam penelitian ini, yaitu pemberian non-audit services, audit 

fee, persaingan antar Kantor Akuntan Publik, dan audit tenure. Sisanya 

sebesar 87,1% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

Saran yang diberikan untuk menjawab keterbatasan penelitian ini dan bagi peneliti 

berikutnya adalah: 

1. Memperluas wilayah pendiistribusian kuesioner, sehingga hasil penelitian 

dapat mewakili populasi. 

2. Menambahkan variabel independen yang mungkin dapat mempengaruhi 

independensi auditor pada penelitian selanjutnya seperti, ukuran Kantor 

Akuntan Publik, pendidikan auditor, pengalaman auditor, dan variabel 

lainnya.  
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