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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini

terlihat dari nilai statistik t sebesar -2,424 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,017 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga Ha1 dapat diterima. Hasil penelitian

ini mendukung penelitian Alim dkk (2007), Christiawan (2002), dan Castellani

(2008) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Sukriah dkk

(2009) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit.

2. Ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kualitas audit. Hal ini terlihat dari nilai statistik t sebesar -1,648 dengan

tingkat signifikansi 0.102 atau lebih besar dari 0.05, sehingga Ha2 ditolak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wibowo dan Rossieta

(2009) dan Sori dkk (2009) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit.

3. Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini

dibuktikan dengan nilai statistik t sebesar 15,284 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga Ha3 dapat diterima. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian Alim dkk (2007), Christiawan (2002),
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Sukriah dkk (2009) dan Castellani (2008) yang menyatakan bahwa kompetensi

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

4. Independensi, ukuran kantor akuntan publik, dan kompetensi secara bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dibuktikan

dengan nilai statistik F sebesar 94,239 dengan tingkat signifikansi 0.000 atau

lebih kecil dari 0.05, sehingga Ha4 dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Castellani (2008) yang menyatakan bahwa kompetensi dan

independensi bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rosnidah (2010) yang menyatakan

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan tingkat pendidikan auditor,

besarnya KAP, penggunaan teknologi informasi, dan tingkat kepuasan kerja

auditor terhadap kualitas audit secara simultan.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang digunakan hanya

119 responden, sehingga penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk auditor di

Jakarta dan Tangerang.

C. Saran

Saran yang diberikan untuk menjawab keterbatasan dalam penelitian ini adalah

peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah responden yang lebih banyak,

dengan cara: menyebarkan dengan jumlah yang lebih banyak serta menambah

jumlah KAP.
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