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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Independensi dan 

Integritas Auditor terhadap Kinerja Auditor, maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Independensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor, dimana semakin baik 

Independensi yang diterapkan maka akan meningkatkan Kinerja Auditor 

menjadi lebih baik dan begitu pun jika sebaliknya. Permasalahan yang 

terjadi yaitu terdapat auditor yang dipengaruhi perusahaan dalam membantu 

perusahaan dalam pemolesan laporan keuangan dengan imbalan tertentu. 

Hal itu terjadi karena penerapan Independensi masih belum optimal yang 

ditandai dengan tanggapan responden terhadap indikator Tidak Dipengaruhi 

yang masih rendah, dimana terbukti bahwa masih adanya kelemahan dan 

pemasalahan dalam indikator ini. 

2. Integritas Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Auditor, dimana semakin 

baik Integritas auditor yang dimiliki dan diterapkan maka akan 

meningkatkan Kinerja Auditor menjadi lebih optimal dan begitu pun jika 

sebaliknya. Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat auditor yang tidak 

jujur dan berterus terang dalam membuat opini audit yang tidak 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, sehingga membuat 

kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Hal itu terjadi karena 

penerapan Integritas Auditor masih belum optimal yang ditandai dengan 
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tanggapan responden terhadap indikator Kejujuran yang masih rendah, 

dimana terbukti bahwa masih adanya kelemahan dan pemasalahan dalam 

indikator ini.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Operasional 

1. Untuk meningkatkan Kinerja Auditor menjadi optimal maka diperlukan 

peningkatan independensi yang dimiliki auditor. Independensi yang harus 

diupayakan untuk ditingkatkan ialah sikap untuk Tidak mudah Dipengaruhi 

pihak manapun dengan cara membiarkan akuntan publik atau auditor dalam 

melakukan pemeriksaan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, 

berpendirian yang teguh atas hasil laporan audit yang akan disajikan, serta 

diperlukan peningkatan rasa percaya diri yang kuat sebagai seorang auditor 

dalam menyajikan hasil laporan audit independen.  

2. Untuk meningkatkan Kinerja Auditor menjadi lebih baik maka diperlukan 

peningkatan Integritas yang dimiliki auditor. Integritas Auditor yang harus 

diupayakan untuk ditingkatkan ialah kejujuran yang dimiliki auditor  

dengan cara tidak bersikap subjektif dalam pemeriksaan dikarenakan hasil 

audit perlu dilaporkan secara terus terang dan apa adanya, serta dalam 

melakukan pemeriksaan tidak menambah atau mengurangi data temuan 

yang di dapatkan agar hasil laporan audit independen menjadi relevan dan 

dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. 
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5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Perkembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan serta informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu 

akuntansi khususnya mengenai penerapan Independensi dan Integritas 

Auditor terhadap Kinerja Auditor. 

2) Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Independensi dan Integritas 

Auditor dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini. Serta 

diharapkan pula untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain 

yang berpengaruh di luar model dan variabel dalam penelitian ini, 

disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda  agar diperoleh 

kesimpulan  yang mendukung teori dan konsep yang sudah ada. 


