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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah dianalisis, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan

dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat satu hipotesis

yang berhasil didukung secara  signifikan, yaitu hipotesis tiga dan hipotesis

empat. Sedangkan hipotesis satu dan dua tidak didukung secara signifikan.

2. Berdasarkan hasil uji data yang ada dapat diketahui bahwa variabel

pengetahuan auditor tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap

kualitas audit. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Prahayuningtyas dan Sudarma (2012) yang menunjukkan bahwa

pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Variabel pengalaman auditor tidak mempunyai pengaruh positif signifikan

terhadap kualitas audit. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nova

Wulandari, M. Rasuli dan Voltta Diyanto (2014) dan Prahayuningtyas dan

Sudarma (2012) yang menyatakan pengalaman auditor berpengaruh positif

terhadap kualitas audit.

4. Variabel profesionalisme auditor juga berpengaruh positif signifikan terhadap

kualitas audit. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Agusti dan  Pertiwi

(2013).

5. Variabel  tekanan klien menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh positif

signifikan terhadap kualitas audit. Konsisten dengan penelitian Agusti dan

Pertiwi (2013) dan Ni Putu Piorina Fortuna Sari dan I Wayan Ramantha (2015)

yaitu menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan

pada kualitas audit. Termasuk didalamnya adalah variabel tekanan klien.
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5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang

kemungkinan dapat mengganggu hasil penelitian, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan dengan metode  survey kuesioner ternyata tidak

menghasilkan data yang maksimal. Pengukuran seluruh variabel dalam

penelitian ini bersifat subyektif atau berdasarkan persepsi responden sehingga

dapat menimbulkan masalah apabila persepsi dari responden berbeda dengan

keadaan sesungguhnya.

2. Kurangnya sampel data yang diperoleh dalam penelitian ini menyebabkan hasil

uji kurang handal dan konsisten.

5.3 Saran

Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar menggunakan sampel data besar agar

mendapatkan hasil yang handal dan konsisten. Dan untuk teknik pengambilan data

mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung

terhadap responden guna mendapat jawaban yang lebih reliabel.


