
BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Bedasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Intervensi manajemen klien tidak berpengaruh signifikan terhadap 

independensi auditor. Sehingga meskipun terjadi intervensi manajemen 

klien kepada auditor, maka tidak akan dapat menurunkan independensi 

auditor.  

2. Pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap independensi auditor. Sehingga apabila terjadi konflik 

antara klien dengan auditor yang akan menentukan posisi auditor untuk 

diberhentikan dari pekerjaannya atau digantikan posisinya, maka auditor 

tidak cenderung menuruti keinginan klien dan tidak dapat menurunkan 

independensi auditor.  

3. Tight audit time budget pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap 

independensi auditor. Sehingga meskipun dengan adanya tekanan 

anggaran waktu untuk menyelesaikan audit, maka tidak dapat menurunkan 

independensi auditor.  

4. Lamanya hubungan auditor dengan klien berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap independensi auditor.  Hubungan auditor dengan klien 

bukan hanya dinilai dari lamanya hubungan kerja namun dengan demikian 



maka akan menimbulkan hubungan yang sangat erat bahkan menganggap 

kliennya sebagai keluarga.  

5. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Seorang 

auditor dilarang keras memiliki hubungan keuangan dengan klien dan 

dilarang memberikan pendapatnya karena dapat mempengaruhi 

independensinya.  

 

1.2 Keterbatasan Dan Saran  

1.2.1 Keterbatasan  

Penelitian ini pada dasarnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Hal ini 

terjadi diluar perhitungan peneliti. Beberapa kendala yang dihadapi dalam 

penelitian ini antara lain :  

1. Dengan metode survey langsung ke KAP, sering kesulitan untuk dapat 

meyakinkan auditor agar bersedia mengisi kuesioner yang diberikan.  

2. Penelitian ini dilakukan pada saat beban kerja auditor tinggi.  

3. Penelitian ini membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan data.  

 

1.2.2 Saran 

1. Untuk auditor sebaiknya lebih mempertahankan lagi pentingnya 

independensi auditor.  

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel tidak 

hanya KAP yang berada di Surabaya 



3. Penambahan variabel baru sebagai varibel independen sangat penting 

untuk melengkapi hasil penelitihan terdahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


