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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh objektivitas, integritas, due 

professional care, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.Objek 

penelitian ini adalah auditor dengan posisi jabatan minimal sebagai senior auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Jakarta dan 

Tangerang. Sampel penelitian yaitu 112 auditor yang bekerja di 9 Kantor Akuntan 

Publik yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang.  

 Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa kuesioner dalam 

penelitian ini adalah sah atau valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

kuesioner dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil uji normalitas menunjukkan 

bahwa seluruh variabel terdistribusi normal. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan 

bahwa tidak terjadinya gejala multikolonieritas dan heteroskedastistas antar 

variabel. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0,790 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi sangat kuat antar variabel 

dependen dan variabel independen dan nilai adjusted R square sebesar 0,610 

menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel bebas.   

 Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Variabel objektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang 

ditandai dengan nilai t sebesar 1,566 dengan signifikansi sebesar 0,120 
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(lebih besar dari 0,05) yang menyatakan Ha1 ditolak. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian  Oklivia dan Marlinah (2014) 

2. Variabel integritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

yang ditandai dengan nilai t sebesar 4,073 dengan signifikansi sebesar 

0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang menyatakan Ha2 diterima. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian Ayunigtyas dan Pamudji (2012), 

Oklivia dan Marlinah (2014), Faizah dan Zuhdi (2013) yang menyatakan 

bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Variabel due professional care memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit yang ditandai dengan nilai t sebesar 4,248 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang menyatakan Ha3 

diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nirmala dan 

Cahyonowati (2013), Wiratama dan Budiartha (2015), Cholifa dan 

Suryono (2015) yang menyatakan bahwa due professional care 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 

4. Variabel pengalaman kerja auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit yang ditandai dengan nilai t sebesar 3,175 dengan 

signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari 0,05) yang menyatakan Ha4 

diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nirmala dan 

Cahyonowati (2013), Carolita dan Rahardjo (2012), Oklivia dan Marlinah 

(2014) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap 

kualitas audit.  
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuesioner yang terbatas karena hanya dilakukan di wilayah 

Jakarta dan Tangerang, sehingga tidak dapat digeneralisasi ke seluruh Kantor 

Akuntan Publik 

2. Nilai adjusted R square dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel 

dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan kualitas audit sebesar 61%, 

dan sisanya 39% dijelaskan oleh variabel independen lain diluar model. 

 

5.3 Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memperluas area penyebararan kuesioner dengan tidak hanya terbatas 

pada wilayah Jakarta dan Tangerang. 

2. Menambah variabel lainnya agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi kualitas audit seperti akuntabilitas, pengetahuan
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