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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

antara akuntabilitas dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Responden 

pada penelitian ini terdiri dari 80 auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang berada di Casablanca, Jakarta. 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan serta hasil pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan model regresi 

berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas

seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya, maka akan

menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Pada pelaksanaannya

akuntabilitas akan mewujudkan kinerja auditor yang memiliki motivasi,

tanggung jawab dan upaya tinggi.

2. Variabel Kompetensi Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan menghasilkan

kualitas audit yang lebih tinggi. Pada pelaksanaannya penguasaan

kompetensi yang baik akan memberikan pengetahuan, keahlian teknis,

kekuatan analisis, serta pengalaman yang lebih baik.

3. Variabel Akuntabilitas dan Kompetensi Auditor berpengaruh secara

simultan terhadap kualitas audit.

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka 

implikasi manajerial yang dapat dikemukanan adalah sebagai berikut: 
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1. Akuntabilitas menjadi sebuah poin penting yang wajib dimiliki oleh setiap 

auditor. Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap auditor didalam 

melaksanakan tugasnya akan menentukan besarnya upaya dan motivasi yang 

menentukan kualitas audit. Tanggung jawab dalam melaksanakan audit tidak hanya 

terletak pada tanggung jawab terhadap tujuan dan hasil audit, namun juga terletak 

pada tanggung jawab terhadap rekan kerja dan klien. Upaya yang dilakukan oleh 

auditor sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan audit, oleh sebab itu 

akuntabilitas menjadi hal yang sangat diperlukan oleh setiap auditor khususnya 

dalam hal ini auditor pada KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan didalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Kompetensi auditor merupakan sebuah keharusan yang bersifat utama bagi 

seorang auditor. Hal itu disebabkan oleh pengetahuan dan keahlian khusus yang 

diperlukan dalam menjalankan tugas audit. Seorang auditor tidak hanya dituntut 

untuk sekedar memiliki ilmu dan keahlian saja, namun juga kemampuan analisis 

yang baik serta pengalaman yang dapat membantunya dalam menganalisa suatu 

laporan keuangan. Kompetensi auditor merupakan hal yang tidak dapat dihilangkan 

dari seorang auditor, justru malah harus terus dikembangkan dan ditingkatkan 

kemampuannya. Setiap auditor dan termasuk auditor pada KAP HLB Hadori 

Sugiarto Adi & Rekan dituntut untuk memiliki tingkat kompetensi yang baik guna 

mendapatkan hasil kualitas audit yang baik. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian ini terhadap 

penelitian selanjutnya yang akan datang adalah memperbanyak jumlah responden 

penelitian atau sampel yang berasal dari beberapa Kantor Akuntan Publik yang 

berada pada cakupan wilayah tertentu atau wilayah yang lebih luas. Hal tersebut 

diharapkan dapat memberikan hasil yang memiliki pembanding (antara satu KAP 

dengan KAP yang berbeda lainnya) sehingga hasil yang didapatkan dapat menjadi 

lebih objektif dan komprehensif, serta dapat digeneralisasi pada ruang lingkup  

tertentu.  
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