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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 49 auditor yang 

bekerja pada 11 Kantor Akuntan Publik di Bandung, dan berdasarkan teori dan 

pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Etika berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa Kantor Akuntan Publik di Bandung telah 

menerapkan etika dengan baik dalam melakukan pekerjaannya. Semakin tinggi 

etika yang dilaksanakan auditor maka semakin baik juga opini audit yang 

diberikan. 

2. Skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

pemberian opini audit, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Kantor 

Akuntan Publik di Bandung telah menerapkan skeptisme profesional auditor 

dengan baik. Semakin tinggi skeptisme profesional yang dilaksanakan auditor 

maka semakin baik juga opini audit yang diberikan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa etika dan skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap 

ketepatan pemberian opini audit. Etika berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketepatan pemberian opini audit dengan kontribusi pengaruh sebesar 34,3% pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah kota Bandung dan juga skeptisme 
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profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian 

opini audit dengan kontribusi pengaruh sebesar 36,2% pada Kantor Akuntan 

Publik (KAP) wilayah kota Bandung dan 29,5% merupakan pengaruh dari 

variabel lain yang tidak diteliti. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mencoba memberikan saran sebagai berkut : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar etika dan skeptisme profesional auditor 

yang ada harus selalu ditegakkan oleh setiap akuntan publik yang melakukan kegiatan 

profesinya. Pelaksanaan etika dan skeptisme profesional auditor harus ditunjang 

dengan keahlian yang memenuhi maka diperlukan bagi para akuntan publik untuk 

melanjutkan pendidikan profesinya dan selalu mengikuti pelatihan. Dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut memutuskan suatu 

keputusan harus berdasarkan etika dan skeptisme profesional yang dimilikinya yang 

penerapannya diwujudkan dalam pemberian opini audit sehingga penentuan 

ketepatan akan opini audit akan semakin baik dan menghasilkan laporan audit yang 

berkualitas. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Memperluas populasi penelitian yaitu dengan menambah jumlah respoden yang 

bekerja pada KAP di kota Bandung. Guna memperoleh tanggapan dan 

kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini dapat dengan tetap 

menggunakan variabel etika dan skeptisme profesional auditor atau dapat 

melakukan penelitian pengembangan dengan mengganti indikator variabel 

indepedenden, serta menambah variabel independen lainnya. Selain itu bagi 

peneliti selanjutnya untuk variabel ketepatan pemberian opini audit dapat 

menggunakan indikator variabel dependen yang berbeda dari penelitian ini. 

3. Mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan kuisioner agar pertanyaan- pertanyaan 

tersebut dapat mewakili secara tepat variable yang hendak diukur. Penulis juga 

menyarankan agar mencari indikator lain yang digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel yang diteliti. 


