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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Untuk Profesionalitas menghasilkan t hitung sebesar (2,304) sedangkan t tabelnya 

sebesar (2,02439), sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika t hitung < t tabel 

(2,304) < 2,02439), terlihat hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% dari 

nilai sig atau 0,027 < taraf signifikansi 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh 

signifikan antara  Pengaruh Profesionalitas Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan PEMDA. 

2. Kompetensi Auditor menghasilkan t hitung sebesar 2,837 sedangkan t tabelnya 

sebesar 2.02439 yang dihitung dengan menggunakan fungsi TINV pada Microsoft 

Excel yaitu t tabel = TINV (0.05,38), sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika 

t hitung > t tabel (2,837 >2.02439). Untuk melihat signifikansinya, terlihat hasil 

statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig atau 0,007 < taraf 

signifikansi 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara Pengaruh 

Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PEMDA 

3. Dari hasil Uji F, diperoleh bahwa f hitung sebesar 3,830 dengan nilai sig= 

0,058,sedangkan f tabel sebesar 3.245 dihitung dengan menggunakan fungsi 

FINV pada Microsoft Excel dengan tingkat signifikan 5%, maka f hitung > dari f 

tabel (3,830 > 3,245), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, 
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yaituProfesionalitas dan Kompetensi Auditor secara bersama-sama secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan PEMDA. 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya pemerintah lebih selektif dalam memilih pegawai khususnya 

auditor yang akan bekerja, auditor tersebut harus memiliki kemampuan yang 

baik dan sikap professional dalam bekerja agar dapat menjaga nilai 

materlialitas dari laporan keuangan yang diaudit. 

2. Pemerintah harus melakukan pelatihan-pelatihan yang menyangkut keahlian 

dalam bidang audit agar laporan keuangan yang diaudit benar-benar real tanpa 

terjadi kesalahan sehingga akuntabilitas publik dapat terjaga dengan baik. 

3. Bagi akademis dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan menambah ilmu 

pengetahuan tentang Auditor, agar dapat menjadi seorang auditor yang 

professional. 

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya untuk menambah faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti Indepedensi,SPIP dan lain 

sebagainya 

 

 

 


