
 

 

BAB V  

PENUTUP  

      

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar 

pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

pada auditor yang memiliki pengalaman lebih dari  3 tahun dan bekerja di Kantor 

Akuntan Publik di Jakarta Timur dan Selatan. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Etika Profesi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP wilayah Jakarta 

Timur dan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor mengikuti kode etik 

akuntan publik selama proses audit, dapat membuat laporan audit yang 

dihasilkan oleh auditor untuk memenuhi syarat. Semakin tinggi komitmen 

auditor dalam etika menerapkan, semakin tinggi laporan audit kualitas  

2. Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP wilayah Jakarta Timur 

dan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ditetapkan sebagai dasar level 

keahlian dan pengalaman auditor. Selain itu, derajat asosiasi responsibilitas 

terhadap perikatan audit juga merupakan penentu besarnya fee audit.  

3. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP wilayah 

Jakarta Timur dan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang 

berpengalaman dapat meningkatkan kualitas audit. Lamanya masa kerja dan 

banyaknya penugasan yang dimiliki auditor dapat meningkatkan kemampuan  
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auditor dalam memahami berbagai bisnis klien dan meningkatkan kemampuan 

auditor dalam menemukan salah saji yang material maupun kesalahan standar 

akuntansi. Artinya untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi seorang 

auditor harus memiliki pengalaman dalam menunjang profesi.  

  

5.2  Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, sebagai 

berikut:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan 

memperluas wilayah sampel penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik.  

2. Penelitian lebih lanjut harus mempertimbangkan ukuran Kantor Akuntan 

Publik, yaitu besar (big four) dan kecil (non big four) sebagai populasi dan 

sampel. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas audit yang 

dihasilkannya.   

  

5.3  Rekomendasi  

Adapun rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, sebagai berikut:  

1. Menggerakkan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap penerapan perilaku etik oleh para pelaksana standar audit 

dan hukum.  

2. Mempertahankan kualitas audit melalui seminar khusus dan pelatihan untuk 

menambah pengalaman auditor serta meningkatkan keahliannya serta 

berdiskusi dengan auditor yang lebih berpengalaman.  


