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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan 

memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh integritas, objektivitas, dan 

profesionalisme terhadap kualitas audit dengan locus of control sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada 7 Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Yogyakarta dengan jumlah responden 34 auditor dan teknik 

pengambilan sampelnya adalah dengan teknik simple random smapling. 

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, terdapat enam hipotesis dari penelitian yang dilakukan dan  

terdapat satu variabel yang diterima. Variabel tersebut adalah 

profesionalisme auditor.  Dilihat dari hasil statistik deskriptif membuktikan 

adanya respon auditor yang tinggi terhadap profesionalisme dan kualitas 

audit, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan profesionalisme berpengaruh 

secara langsung terhadap kenaikan kualitas audit. Profeionalitas auditor 

sangat diperlukan dan penting untuk memberikan jasa audit yang relevan, 

sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan.  

Kedua, terdapat lima hipotesis yang ditolak, variabel itu adalah 

integritas, objektivitas, dan variabel locus of control sebagai variabel 

moderasi. Hipotesis satu, variabel integritas tidak berpengaruh terhadap 
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kualitas audit. Kenaikan kualitas audit tidak dipengaruhi secara langsung 

oleh kenaikan integritas, kondisi ini terjadi mungkin ada faktor lain yang 

memengaruhi. Hipotesis dua, variabel objektivitas  yang  tidak  berpengaruh  

terhadap kualitas audit. Hal ini sama dengan hipotesis satu,  bahwa  kualitas 

audit tidak dipengaruhi oleh kenaikan objektivitas, mungkin ada faktor lain 

yang memengaruhi. Jika dilihat dari hipotesis tiga bahwa kenaikan 

profesionalisme berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan kualitas 

audit, mungkin variabel integritas dan objektivitas disini termasuk dalam 

profesionalisme yang berpengaruh terhadap kualitas audit, karena integritas 

dan objektivitas yang tinggi tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

kualitas audit yang tinggi.  

Hipotesis empat, locus of control tidak memoderasi integritas 

dengan kualitas audit, pada hipotesis ini locus of control tidak memengaruhi 

apapun, karena tidak ada hubungan atau pengaruh antara integritas terhadap 

kualitas audit. Hal ini sama seperti dengan hipotesis lima, bahwa locus of 

control tidak memoderasi objektivitas dengan kualitas audit, pada hipotesis 

ini locus of control tidak memengaruhi apapun, karena tidak ada hubungan 

atau pengaruh antara objektivitas terhadap kualitas audit. Untuk hipotesis 

enam locus of control tidak memoderasi hubungan antara profesionalisme 

dengan kualitas audit. Locus of control yang tinggi tidak memengaruhi 

hubungan profesionalisme dengan kualitas audit, ada kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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B. Saran  

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat menjelaskan variabel independen. Selain itu peneliti 

selanjutnya bisa menambahkan wilayah studi empiris penelitian yang 

tidak hanya di wilayah Yogyakarta. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode 

pengumpulan data selain kuesioner, misalnya dengan wawancara, 

sehingga responden tidak bosan dan data yang didapatkan lebih 

terkontrol dan dapat diperjelas lagi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian tidak di 

akhir atau awal tahun, dikarenakan pada waktu tersebut jadwal auditor 

sedang padat. 

C. Keterbatasan penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat 

beberapa keterbatasan yang dialami, diantaranya yaitu: 

1. Peneliti melakukan penyebaran kuesioer diawal tahun bertepatan 

dengan jadwal auditor yang padat, sehingga sampel yang diperoleh 

sedikit. 

2. Penelitian ini hanya menjadikan auditor yang bekerja pada KAP yang 

berada di wilayah Yogyakarta sebagai responden, sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas. 
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3. Tidak semua auditor pada kantor akuntan publik dapat dijadikan sebagai 

reponden, dikarenakan mayoritas Kantor Akuntan Publik hanya dapat 

menerima maksimal 5 kuesioner saja. 

 

 

 


