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BAB V 

KESIMPULAN 

V.1. Simpulan 

Akhir dari dilakukannya serangkaian pengujian serta melakukan analisis 

terhadap hipotesis yang sebelumnya sudah dirumuskan terkait pengaruh hubungan 

Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, dan Risiko Audit terhadap Kualitas 

Remote Audit, memperolah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan dari hubungan skeptisisme profesional 

auditor terhadap kualitas remote audit. Jika auditor memiliki sikap skeptis 

yang tinggi maka semakin meningkat juga kualitas audit yang dihasilkan. 

2. Tidak adanya pengaruh kompetensi terhadap kualitas remote audit. Hal ini 

karena tinggi atau rendahnya kompetensi auditor, tingkat kemampuan 

memberikan kualitas audit akan tetap sama. Selain itu, tingkatan 

kompetensi tidak hanya diukur dengan pengetahuan dan pengalaman saja, 

namun selama tim audit memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan 

efektivitas waktu yang baik, mereka akan mampu menghasilkan audit yang 

berkualitas tinggi. 

3. Tidak adanya pengaruh risiko terhadap kualitas remote audit. Semakin 

tinggi risiko audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan rendah. 

V.2. Saran 

Dari kesimpulan diatas memuat beberapa saran  yang diharapkan dapat 

bermanfaat, diantaranya: 

A. Saran Teoritis 

1. Peneliti selanjutnya, disarankan tidak menyebarkan kuesioner pada saat 

high season dengan tujuan adanya kemungkinan KAP bersedia untuk 

menerima pengisian kuesioner. 

2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah objek penelitian 

diluar wilayah Jakarta Selatan dengan tujuan dapat memperbanyak 

respon dari auditor. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin menggunakan variabel 

kompetensi untuk nemambahkan indikator dari lima metodologi 

kompetensi menurut Butera 2016. 

B. Saran Praktis 

1. Diharapkan auditor di KAP Jakarta Selatan terus meningkatkan 

kompetensi dan keahlian yang ada sehingga dapat terus meningkatkan 

kualitas audit yang dihasilkan dan dapat meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap hasil audit yang diberikan. 

2. Diharapkan Universitas membentuk sebuah lembaga kajian penelitian, 

yang berguna untuk memfasilitasi penelitian mahasiswa maupun dosen 

dengan bekerjasama pada KAP, untuk memudahkan mahasiswa 

maupun dosen dalam memperoleh data penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


