
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor 

dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang kompeten, penulis mengambil 

simpulan sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bahan  

bukti kompeten antara lain sebagai berikut: 

a. Biaya yang dikeluarkan dalam memeriksa dan mengevaluasi bahan bukti 

audit 

b. Penggunaan prosedur audit sebagai petunjuk dalam pengumpulan bahan 

bukti audit 

c. Besarnya sampel yang akan diambil dari suatu prosedur audit tertentu 

d. Penentuan pos atau unsur yang akan dipilih sebagai sampel 

e. Waktu atau saat pelaksanaan audit 

f. Independensi penyelia data 

g. Pengendalian internal klien yang efektif 

h. Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor 

i. Kompetensi penyedia data yang diperlukan auditor 

j. Tingkatan objektivitas bukti audit dan jumlah yang akan dikumpulkan 

k. Tingkat materialitas yang akan digunakan auditor 

l. Deadline atau target waktu yang ditetapkan oleh klien 

2. Faktor yang paling dominan yang dipertimbangkan auditor dalam 

pengumpulan bahan bukti yang kompeten secara berurutan adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan prosedur audit sebagai petunjuk dalam pengumpulan bahan 

bukti audit 

b. Deadline atau target waktu yang ditetapkan oleh klien 

c. Besarnya sampel yang akan diambil dari suatu prosedur audit tertentu 



d. Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor 

e. Kompetensi penyelia data yang diperlukan auditor 

f. Tingkat materialitas yang akan digunakan auditor 

g. Biaya yang dikeluarkan dalam memeriksa dan mengevaluasi bahan bukti 

audit 

h. Waktu atau saat pelaksanaan audit 

i. Independensi penyelia data 

j. Pengendalian internal klien yang efektif 

k. Tingkatan objektivitas bukti audit dan jumlah yang akan dikumpulkan 

l. Penentuan pos atau unsur yang akan dipilih sebagai sampel 

3. Faktor lain yang dipertimbangkan auditor dalam pengumpulan bahan bukti 

yang kompeten secara berurutan adalah: 

a. Adanya conflict of interest dalam perusahaan 

b. Laba ditahan atas laporan keuangan yang tidak diaudit tahun-tahun 

sebelumnya 

c. Adanya penghapusan piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dengan nilai material 

d. Kurang kompetensi dan objektivitas auditor  

e. Adanya transaksi yang fiktif 

f. Adanya kekurangan dalam pengungkapan atas suatu transaksi tertentu 

dalam laporan keuangan 

 
5.2 Saran-saran 

Bertitik tolok pada hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mencoba 

memberikan beberapa saran-saran yang sekiranya dapat memberikan masukan. 

Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Hendaknya para auditor dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar 

memperhatikan bukti-bukti audit yang kompeten yang akan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat 

meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut. 



2. Hendaknya hubungan antara karyawan di beberapa Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dengan auditor harus terjalin kerja sama yang baik, agar segala 

pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya. 


