
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan hasil uji analisis data yang dilakukan terhadap audit tenure, ukuran 

kantor akuntan publik, dan kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Berdasarkan uji yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Audit tenure mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2017. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Dari 

hasil tersebut maka hipotesis satu yang menyatakan audit tenure berpengaruh 

terhadap kualitas audit terdukung, dengan demikian audit tenure adalah variabel yang 

mempengaruhi kualitas audit.  

2. Ukuran kantor akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 

2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel sebesar 0,05 sama dengan 

0,05. Dari hasil tersebut maka hipotesis kedua yang menyatakan ukuran kantor 

akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit terdukung, dengan demikian 

ukuran kantor akuntan publik adalah variabel yang mempengaruhi kualitas audit. 

 

5.2. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pekerjaan lapangan dengan sebaik - baiknya sehingga pekerjaan dapat 

dilakukan secara efektif dan efesien dan auditor dapat mengeluarkan laporan hasil 



 

 

audit yang sesuai dengan prosedur dan standar auditing yang ditetapkan Institut 

Akuntan Publik Indonesia. 

2. Meningkatkan independensi, objektivitas, tidak memiliki kedekatan yang istimewa 

dengan klien, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok serta tidak 

mudah dipengaruhi. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

  Dalam proses penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan yang ada, 

yaitu: 

1. Jumlah sampel perusahaan yang dijadikan objek penelitian hanya perusahaan sektor 

manufaktur, sehingga tidak mencakup semua hasil temuan untuk seluruh perusahaan 

publik. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan 8,4 % 

dari variabel dependen, sisanya terdapat pada variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model penelitian. 

 


