
 

 

 
 
 

BAB V 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Risiko Audit, Risiko 

Bisnis Klien, dan Risiko Bisnis Auditor terhadap Keputusan Penerimaan 

Klien pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Berdasarkan hasil dari 

penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
 

1. Risiko Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Keputusan 

Penerimaan Klien. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Risiko Auditor 

mempunyai arah positif dan tidak signifikan terhadap Keputusan 

Penerimaan Klien. 
 

2. Risiko Bisnis Klien berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Penerimaan Klien. Hal tersebut dibuktikan dari Risiko Bisnis Klien yang 

berpengaruh positif terhadap Keputusan Penerimaan Klien, artinya 

korelasi antara Risiko Bisnis Klien dengan Keputusan Penerimaan Klien 

memiliki hubungan yang kuat. 

3. Risiko bisnis Auditor berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

Keputusan Penerimaan Klien. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Risiko bisnis Auditor mempunyai arah yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap Keputusan Penerimaan Klien. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 

yang berkaitan dengan penelitian mengenai risiko audit, risiko bisnis klien 

dan risiko bisnis auditor terhadap keputusan penerimaan klien. 

 
1. Sebaiknya kantor akuntan publik tetap tidak akan menerima klien yang 

beresiko tinggi walaupun kantor auditor tersebut memiliki auditor yang 

sangat berpengalaman, pandai dan kompeten. Karena rsiko audit sangat 

penting dalam keputusan penerimaan klien. 
 

2. Sebaiknya auditor harus lebih teliti dalam menerima klien dengan melihat 

dari keandalan laporan keuangan bisnis yang di jalani oleh calon klien, 

apakah perusahaan atau bisnis yang di jalani oleh calon klien patuh 

terhadap hukum yang berlaku, dan auditor harus memiliki karakteristik 

tersendiri dalam memilih klien. 

3. Sebaiknya auditor harus mempertahankan nama baik dari kantor akuntan 

publiknya dan teliti dalam mengaudit sehingga nama kantor akuntan 

public dan nama baik san auditor akan tetap dapat di percaya oleh 

masyarakat, karena kurang percayaan kantor akuntan public akan 

menyebabkan perusahaan tersebut rugi dan salah dalam mengambil 

keputusan. 

 


