
Aprilia Anggiani, 2019 
PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN TENUR AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI 
PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI KOTA BANDUNG 
Univesitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profesionalisme auditor 

dan tenur audit terhadap kualitas audit studi kasus pada kantor akuntan publik di 

Bandung, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada 

kantor akuntan publik di Bandung. Artinya semakin baik profesionalisme 

yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit 

yang dihasilkan. 

2. Tenur audit berpengaruh positif dalam jangka waktu tiga tahun terhadap 

kualitas audit pada kantor akuntan publik di Bandung. Artinya semakin lama 

auditor mengaudit klien maka semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan auditor lebih memahami proses bisnis klien. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

profesionalisme audit dan tenur audit terhadap kualitas audit dan memperoleh 

kesimpulan, maka penulis memiliki beberapa saran, diantaranya: 

1. Bagi auditor 

Meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme yang dimiliki oleh 

auditor salah satunya dengan cara menjaga independensi. Selama apapun 

mengaudit klien apabila auditor tetap menjaga independensinya, maka 

kualitas audit yang dihasilkan pun akan baik. Auditor dapat 

mempertahankan kliennya untuk tiga tahun agar menghasilkan kualitas 

audit yang baik. Merekrut auditor yang memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada 11 KAP di Kota Bandung, 

dikarenakan ada KAP yang sudah pindah dan KAP yang tidak bersedia 

untuk mengisi kuisioner, diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan 
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penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar. Kemudian peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

menggunakan kuisioner yang tepat untuk menyatakan keadaan 

sesungguhnya bukan menyatakan idealnya seperti apa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


