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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh persepsi independensi, persepsi kompetensi 

profesi, dan persepsi integritas auditor terhadap persepsi kualitas hasil audit. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi independensi auditor secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi kualitas hasil audit. Persepsi independensi auditor tidak selamanya 

menjamin bahwa jasa audit yang dihasilkan akan berkualitas. Variabel persepsi 

independensi tidak berepengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas hasil audit 

diperkirakan karena masih adanya tekanan secara emosional dari pihak auditee dan 

campur tangan dari pihak auditee atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

hasil dari audit tersebut. 

2. Persepsi kompetensi profesi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi kualitas hasil audit. Auditor harus memiliki kualifikasi dan memiliki 

keahlian dibidangnya serta harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah 

bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah 

memeriksa bukti yang ada. Semakin tinggi persepsi kompetensi profesi auditor 

maka semakin berkualitas persepsi kualitas hasil audit yang dihasilkan. 

3. Persepsi integritas auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi 

kualitas hasil audit. Persepsi integritas berkaitan dengan sikap individu yang dapat 

menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, 
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tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Hal itu disebabkan kecurangan 

prinsip akan dapat mengganggu relevansi dari sesuatu hal yang dilaporkan dalam 

hal ini adalah laporan keuangan. Maka semakin tinggi persepsi integritas auditor 

maka semakin berkualitas persepsi kualitas hasil audit yang dihasilkan. 

4. Persepsi independensi, persepsi kompetensi profesi, dan persepsi integritas auditor 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas hasil audit. Hal 

ini dikarenakan untuk menghasilkan hasil auditan yang berkualitas seorang auditor 

membutuhkan sikap persepsi independensi yang tinggi dan persepsi kompetensi 

profesi yang luas serta persepsi integritas yang kuat. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membedakan auditor (responden) berdasarkan 

posisi mereka di BPK seperti KTS (Ketua Tim Senior), KTY (Ketua Tim Yunior), 

ATS(Anggota Tim Senior), ATY (Anggota Tim Yunior), Pemeriksa Pertama, dan 

Pemeriksa Muda, serta Anggota staff audit. Sehingga tidak diketahui secara pasti 

tingkat Independensi, kompetensi profesi, dan integritas yang dimiliki masing-

masing posisi. Maka peneliti selanjutnya dapat membedakan auditor (responden) 

berdasarkan posisinya. 
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