
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusi, 

kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, komite 

audit, rapat komite audit, dan ukuran dewan direktur terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi 

kepemilikan maka semakin tinggi kualitas audit dimana Gilling (1977) , 

Ahmad dan Kamarudin (2003), Lee dan Jahng (2008), Mohamad-Nor et 

al. (2010) berpendapat bahwa pemantauan yang dilakukan oleh 

pemegang saham besar akan memberikan mereka akses pribadi dan nilai 

informasi yang relevan. 

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit. Penelitian yang konsisten dengan penelitian dilakukan oleh Jensen 

(1993), Basuony et al. (2016), Baldacchino et al. (2016), Shukeri dan 

Nelson (2012) yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara 

kepemilikan institusional dan kualitas audit. 

3. Tingkat utang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

dan Kamarudin (2003), Che-Ahmad dan Abidin (2008), Alfraih (2017), 
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Basuony et al. (2016), Aubert (2009), Al-Ajmi (2008), Wu et al. (2008), 

dan Pourali et al. (2013) menunjukkan bahwa tingkat utang tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

4. Direktur independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

kualitas audit. Hal ini konsisten dengan penelitian Afify (2009), serta 

Shukeri dan Nelson (2012) di dalam penelitiannya menyatakan adanya 

pengaruh signifikan negatif antara ukuran direktur independen terhadap 

kualitas audit. 

5. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari (Owusu-

Ansah & Leventis, 2006) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit 

dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 

kemungkinan dalam pemilihan auditor yang berkualitas tinggi. Konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Whittred dan  Zimmer (1984), Ng dan 

Tai (1994), Al-Ajmi (2008), Mohamad-Nor et al. (2010), Al-Ghanem 

dan Hegazy (2011), Modugu et al. (2012), Dibia dan Onwuchekwa 

(2013), Pham, Dao, dan Brown  (2014), Sakka dan Jarboui (2016), 

Hassan (2016), dan Alfraih (2017). 

6. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Dikarenakan perusahaan sampel memiliki umur yang tergolong muda 

maka tidak mempengaruhi kualitas audit Hossain dan Taylor (1998), 

Weetman et al. (2005), Ayemere dan Elijah (2015). 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini juga memiliki keterbatasan diantaranya: 

1. Adjusted R Square dari hasil penelitian menunjukkan angka sebesar 

0,925 artinya variabel independen penelitian dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 92,5%. Sehingga mengidifikasikan masih terdapat 

banyak variabel independen lainnya atau 7,5% yang mempengaruhi 

kualitas audit. 

2. Banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak 

melakukan pembagian dividen pada periode 2013-2017 sehingga jumlah 

sampel yang diteliti menjadi berkurang. 

 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian di 

masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Menambah variabel lain seperti kepemilikan negara, kepemilikan asing, 

jumlah rapat yang dilakukan direktur, ukuran dewan pengawas. 

Pengalaman kerja supervisor dan jumlah rapat dewan pengawas (Salin, 

2013), pengaruh kepemilikan oleh direktur terhadap kualitas audit 

(Lennox, 2005), pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas 

audit (Azibi et al., 2010), variabel kepemilikan direktur eksekutif, 

kepemilikan direktur non-eksekutif, kepemilikan institusional finansial, 

kepemilikan institusional non-finansial, CEO duality, dan ukuran 

perusahaan, business complexity dan leverage (Nnadi et al., 2016), 
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komite audit (Munawir, 2010), dewan komisaris independen, CEO 

duality, kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, kompleksitas bisnis, leverage (Chadegani, 2011), dan faktor 

lainnya yang berkemungkinan mempengaruhi kualitas audit serta dapat 

mengingatkan angka kecocokan model yang lebih tinggi. 
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