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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, 

kompetensi auditor, dan pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di bab 

4, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 

a. Etika profesi berpengaruh signifikan positif terhadap skpetisisme 

profesional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik etika 

profesi yang dimiliki auditor BPK, maka akan signifikan dalam 

meningkatkan sikap skeptisisme profesional auditor. Berbeda dengan hasil 

etika profesi, kompetensi auditor berpengaruh positif, namun signifikan 

terhadap skpetisisme profesional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi auditor BPK, maka akan meningkatkan sikap 

skeptisisme profesional auditor, namun tidak signifikan. Terakhir, 

pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap skpetisisme 

profesional auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

pengalaman auditor BPK, maka akan signifikan dalam meningkatkan 

sikap skeptisisme profesional auditor. 

b. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (Adjusted R2), diperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu etika profesi, 

kompetensi auditor, dan pengalaman auditor dapat menjelaskan variabel 

dependen skeptisisme profesional auditor sebesar 0,768 atau 76,8%, 

sedangkan sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh beberapa faktor lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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5. 2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang diharapkan dapat 

ditangani pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan penelitian ini, dibatasi waktu yang singkat dalam 

memperoleh izin, penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Selain itu, 

dalam penyebaran kuesioner melalui link google form memungkinkan 

adanya auditor yang menerima link, namun tidak membuka link  dan tidak 

mengisi kuesioner. Sehingga, jumalah responden yang didapat tidak 

optimal. 

b. Data kuesioner yang didapat memungkinkan adanya potensi bias dari 

jawaban responden. 

 

5. 3 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk BPK dan auditornya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Bagi auditor BPK diharapkan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi 

dan melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik dalam 

melaksanakan tugas audit. Selain itu, auditor BPK diharapkan untuk 

memperbanyak pengalaman dan memanfaatkannya sebaik mungkin. 

Auditor BPK juga diharapkan untuk meningkatkan komptensi dan 

senantiasa menerapkannya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan sikap 

skeptisisme profesionalnya. 

b. Bagi BPK RI diharapkan rutin mengadakan pelatihan mengenai 

pemahaman kode etik, mengadakan sistem reward bagi auditor yang 

senantiasa menjalankan kode etik dan melaporkan adanya pelanggaran 

kode etik. BPK RI juga diharapkan untuk memberi pelatihan bagi auditor, 

dan melakukan pengawasan efektif dalam pelaksanaan audit yang 

dilakukan auditor. Selain itu, memberikan kesempatan yang sama dalam 

pemberian penugasan untuk setiap auditornya, sehingga auditor-auditornya 

dapat memiliki pengalaman dari jumlah penugasan pemeriksaan. 
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Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Peneliti selanjutnya agar memperluas variabel independen yang akan 

diteliti seperti independensi, dan situasi audit. 

b. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan metode wawancara 

secara langsung agar mendapatkan data yang lebih kredibel. 
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