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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam pembahasan 

sebelumnya terkait kualitas audit yang dideterminasi olah due professional care, 

independensi, dan integritas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Kualitas audit yang dideterminasi due professional care memiliki 

hubungan positif yang kuat, dimana semakin tinggi Due Professional Care 

maka akan diikuti semakin tingginya kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik di Kota Bandung. Ini sesuai dengan fenomena pada Kantor 

Akuntan Publik AF Rachman & Soetjipto WS yang sudah melakukan 

pemeriksaan kembali agar terhindar dari salah saji kekeliruan namun 

masih terdapat kekeliruan karena human error. Hal ini terjadi dengan 

rendahnya dalam indikator pada keyakinan yang memadai. 

 

2. Kualitas audit yang dideterminasi independensi memiliki hubungan positif 

yang kuat, dimana semakin tinggi Indepedensi maka akan diikuti semakin 

tingginya kualitas audit Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung. Ini sesuai dengan fenomena pada Kantor Akuntan Publik AF 
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Rachman & Soetjipto WS yang belum menerapkan penelaahan sejawat 

dalam mengerjakan laporan karena belum merasa dibutuhkan. Hal ini 

terjadi dengan rendahnya dalam indikator peer review. 

 

3. Kualitas audit yang dideterminasi integritas memiliki hubungan positif 

yang sedang, dimana semakin tinggi Integritas maka akan diikuti semakin 

tingginya Kualitas Audit  pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. 

Ini sesuai dengan fenomena pada Kantor Akuntan Publik AF Rachman & 

Soetjipto WS yang belum menerapkan sikap untuk tidak mementingkan 

keuntungan pribadi karena beberapa auditor memiliki kepentingannya 

masing-masing. Hal ini terjadi dengan rendahnya dalam indikator tidak 

mementingkan keuntungan pribadi. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan 

mengajukan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan (saran) bagi 

pengembangan ilmu dan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Pengembangan Ilmu 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mempermudah dalam 

pengembangan ilmu akuntansi baik yaitu dapat digunakan sebagai 

referensi, khususnya auditing dengan menggunakan variabel due 
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professsional care, independensi, integritas, terkait faktor apa saja yang 

mempengaruhi kualitas audit. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya dan 

dapat dipahami dengan baik terkait fenomena yang akan diteliti dan juga 

peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain, indikator, terkait 

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit selain variabel dan 

indikator dalam penelitian ini. 

3. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan Due 

Professional Care dengan melakukan pemeriksaan kembali agar terhindar 

dari salah saji, dengan begitu semakin tinggi due professional care maka 

akan semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan. Untuk 

independensi, auditor disarankan meningkatkan peer review agar 

independensi yang diterapkan dapat maksimal sehingga kualitas audit yang 

dihasilkan akan lebih baik lagi. Sedangkan untuk integritas, auditor 

disarankan meningkatkan kepentingan bersama dalam bekerja sehingga 

integritas dalam kantor akuntan publik (KAP) dapat maksimal dan kualitas 

audit yang dihasilkan pun menjadi lebih baik lagi.    

           

           

           

  


