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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Pengaruh Independensi dan 

Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor pada 

KAP Kota Bandung. Artinya semakin baik independensi seorang auditor 

maka akan membuat kinerja auditor menjadi baik dan sebaliknya apabila 

semakin menurun independensi seorang auditor maka akan membuat 

kinerja auditor menjadi menurun.  

2. Pemahaman Good Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Auditor pada KAP Kota Bandung. Artinya semakin baik Pemahaman Good 

Governance dari seorang auditor maka akan membuat kinerja auditor 

menjadi baik dan sebaliknya apabila Pemahaman Good Governance dari 

seorang auditor menurun maka akan membuat kinerja auditor menjadi 

menurun.  

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Independensi dan Pemahaman Good 

Governance terhadap Kinerja Auditor pada KAP Kota Bandung, maka peneliti 

dapat memberi saran sebagai berikut: 



80 
 

1. Indikator pada variabel Independensi khususnya indikator Kualitas Personal 

untuk ditingkatkan dengan cara auditor harus mampu bersikap jujur, 

objektif dan menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor sesuai dengen 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. 

2. Indikator pada variabel Pemahaman Good Governance khususnya indikator 

pertanggungjawaban untuk ditingkatkan dengan cara pimpinan dari KAP 

perlu merancang sebuah kebijakan untuk memantau dan menilai kepatuhan 

serta pertanggunjawaban para personil audit. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menjalankan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) berupa evaluasi atas setiap 

penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individu dari KAP 

tersebut. 

5.2.2 Saran akademis  

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tidak hanya menggunakan 

variabel Independensi dan Pemahaman Good Governance sebagai bahan 

penelitian, tetapi dapat menggunakan variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi Kinerja Auditor. 

2. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah lebih banyak 

sampel pada penelitian agar dapat memperoleh kesimpulan yang 

mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.. 
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