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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh Pengalaman Audit, Etika Profesi, dan Keahlian terhadap Skeptisme 

Profesional Auditor maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengalaman audit tidak berpengaruh signifikan terhadap skeptisme 

profesional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman audit pada 

Badan Pemeriksa Keuangan belum tentu dapat membantu auditor dalam 

melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan 

sikap skeptisme professional 

b. Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional 

auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kesadaran 

etis yang baik dapat meningkatkan sikap skeptisme profesionalnya dalam 

melaksanakan tugas audit menjadi lebih baik. 

c. Keahlian berpengaruh signifikan terhadap skeptisme professional 

auditor. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki keahlian baik 

dapat meningkatkan sikap skeptisme profesionalnya dalam melaksanakan 

tugas audit menjadi lebih baik. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penulis telah berusaha melakukan penelitian secara maksimal, 

penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Diharapkan dapat diatasi 

pada penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti tidak menjamin responden menjawab jujur atas pernyataan yang 

diberikan, sehingga hasil bisa menjadi kurang proporsional. 

b. Peneliti membutuhkan waktu lebih dikarenakan kuesioner ditinggal dan 

diambil beberapa hari kemudian dan tertunda dikarenakan adanya hari 

raya idul fitri. 
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5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran guna menyempurnakan keterbatasan yang ada agar penelitian 

selanjutnya menjadi lebih baik, antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian sehingga hasil penelitainnya lebih memungkinkan untuk dapat 

disimpulkan secara umum. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan metode wawancara 

langsung pada masing masinng responden agar mengetahui alasan yang 

menjadi latar belakang responden dalam menjawab setiap pertanyaan 

dalam kuesioner 

c. Hasil penelitian  ini  diharapkan  membuat  auditor  lebih  baik  lagi  

dalam melaksanakan tugas audit dengan memperbanyak pengalaman, 

mematuhi standar profesional dan kode etik auditor dan meningkatkan 

keahlian untuk meningkatkan sikap skeptisme profesional. 
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