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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN   

 

 

5.1. Simpulan  

Sejak awal dilakukannya penelitian ini ialah untuk membuktikan secara 

empiris dan menganalisa terkait pengaruh skeptisisme profesional, pelatihan 

profesional dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Jumlah 

responden yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta dengan ketentuan memiliki 

pengalaman minimal 2 tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik. Kesimpulan yang 

diperoleh sesuai dengan hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan bantuan 

program SmartPLS yaitu :  

a. Berdasarkan uji signifikansi (uji t), variabel skeptisisime profesional 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, berdasarkan 

interpretasi koefisien jalur juga ditemukan bahwa adanya relasi positif 

dari skeptisisme profesional terhadap kualitas audit. Hal ini dapat 

disebabkan dari pengisian kuesioner oleh auditor yang memiliki 

pengalaman minimal 2 tahun bekerja serta berdasarkan pernyataan 

bahwa sebagai auditor harus memiliki pikiran yang penuh dengan 

pertanyaan (questioning mind) dalam kuesioner yang memilih setuju 

sebanyak 34 responden.  

b. Berdasarkan uji signifikansi (uji t), variabel pelatihan profesional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Alasan yang dapat 

dijelaskan ialah bahwa kualitas audit tidak terganggu dengan adanya 

program pelatihan profesional sebagai upaya meningkatkan skill atau 

pemenuhan SKP bagi seorang auditor. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dimiliki auditor juga tidak dapat dijadikan sebagai 

jaminan bahwa nantinya kualitas audit yang dihasilkan akan menjadi 

lebih baik, sebab kualitas audit dapat dikatakan baik bukan hanya 

dengan kemampuan intelektual teori saja namun harus diimbangi 

dengan integritas dari auditor itu sendiri.  
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c. Berdasarkan uji signifikansi (uji t), variabel tekanan anggaran waktu 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, berdasarkan 

interpretasi koefisien jalur juga ditemukan bahwa adanya relasi negatif 

dari tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Hal ini dapat 

disebabkan dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh auditor yang 

memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja serta berdasarkan 

pernyataan bahwa kesulitan terjadi untuk melaksanakan tugas seorang 

auditor apabila waktu dan anggaran yang disediakan sedikit dalam 

kuesioner yang memilih setuju sebanyak 34 responden.  

 

5.2. Saran  

Sesuai dengan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti 

memberikan saran praktis dan teoritis kepada penelitian selanjutnya, yaitu:  

a. Saran teoritis  

1) Bagi mahasiswa jurusan akuntansi diharapkan menjadi penambah 

wawasan terkat hal yang mempengaruhi tingkat dari kualitas hasil 

audit.  

2) Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan informasi mendalam 

tentang kualitas audit, skeptisisme profesional, pelatihan profesional 

dan tekanan anggaran waktu. 

 

b. Saran praktis  

1) Bagi auditor sekiranya untuk dapat memastikan bahwa dapat 

membuat perencanaan waktu yang matang sebelum penugasan dan 

menerapkan sikap skeptisisme profesional saat penugasan 

dilakukan agar terhindar dari kelalaian sebagai seorang auditor. 

2) Bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat mempertimbangkan 

faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari kualitas audit untuk 

menghindari penurunan kualitas audit.   


