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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sikap skeptisisme 

profesional dan time budget pressure terhadap kualitas audit, maka pada bagian 

akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pada umumnya auditor pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota 

Bandung memiliki sikap skeptisisme profesional yang tinggi. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa sikap skeptisisme profesional secara parsial 

berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana semakin tinggi sikap 

skeptisme professional auditor akan membuat hasil audit semakin 

berkualitas. Sikap skeptisisme profesional secara parsial memberikan 

pengaruh sebesar 38,9 persen terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan 

Publik yang ada di Kota Bandung namun masih terdapat hal-hal yang perlu 

diperbaiki seperti masih terdapat audior yang menolak pernyataan dan 

penjelasan yang diberikan klien. 

2. Time budget pressure pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota 

Bandung cukup tinggi. Time budget pressure secara parsial berpengaruh 

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota 

Bandung, dimana semakin rendah time budget pressure akan membuat 

hasil audit investigasi semakin berkualitas. Time budget pressure secara 
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parsial memberikan pengaruh sebesar 23,0 persen terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung.  

3. Secara bersama-sama sikap skeptisisme profesional dan time budget 

pressure berpengaruh terhadap kualitas audit. Sikap skeptisisme 

profesional dan time budget pressure secara bersama-sama memberikan 

kontribusi atau pengaruh sebesar 61,9 persen terhadap kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung. Sikap skeptisisme 

professional auditor yang tinggi serta time budget pressure yang rendah 

akan membuat hasil audit investigasi semakin berkualitas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Sikap skeptisisme 

profesional dan Time budget pressure pada Kantor Akuntan Publik yang ada di 

Kota Bandung, maka penulis mencoba memberikan saran dan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

5.2.1 Saran Bagi Kantor Akuntan Publik 

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian diatas, saran bagi auditor 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik tersebut yaitu: 

1. Dalam melakukan pekerjaan auditor tetap mempertahankan sikap 

skeptisismenya dalam mengaudit dan meningkatkan sikap kehati – hatian 

dalam melakukan audit agar terbebas dari adaya indikasi kecurangan dan 

menghasilkan kualitas audit yang baik dan juga sebaiknya auditor 

menerima dan menelaah penjelasan dan pernyataan klien baru memutuskan 
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apakah menolak atau menerima penjelasan dan pernyataan yang diberikan 

klien. 

2. Segi time budget pressure sebaiknya dalam penentuan time budget lebih 

memperhatikan penyusunan rencana anggaran auditnya baik dalam hal 

anggaran waktu audit, penyusunan rencana anggaran biaya audit, dan 

mengkominkasikan anggaran waktu kepada auditornya. Pelaksanaan audit 

tidak mengalami time budget pressure yang berlebihan yang dapat 

mengancam kualitas audit. 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal sebagai berikut 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden 

dalam penelitian dan memperluas area survey tidak hanya pada satu 

wilayah saja, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. 

2. Menambah varibel independen atau variabel moderating guna 

mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan 

memperkuat atau memperlemah variabel dependen. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan survei dengan metode lain, 

misalnya wawancara secara langsung agar dapat dilakukan 

pengawasan atas jawaban responden dalam menjawab pertanyaan. 

4. Memperluas populasi penelitian yaitu menambah jumlah auditor 

yang bekerja pada Kantor Akuntan publik atau mengganti objek 
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penelitian kepada auditor yang bekerja di bagian pemeriksa 

keuangan seperti BPK, BPKP, dan lain-lain 


