
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis atas 40 (empat puluh) 

auditor independen pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di 

Bandung, dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Auditor Independen non pendidik memiliki persepsi yang baik terhadap 

pelaksanaan kode etik profesinya. 

 Hal ini didasari bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 63,6 %, 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada item pernyataan dalam 

kuesioner yang berhubungan dengan kode etik profesi yang harus 

dilaksanakan oleh seorang auditor. 

2. Auditor Independen yang merangkap sebagai pendidik memiliki persepsi 

yang baik terhadap pelaksanaan kode etik profesinya. 

 Hal ini didasari bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 67,7 %, 

memberikan jawaban sangat setuju dan setuju pada item pernyataan dalam 

kuesioner yang berhubungan dengan kode etik profesi yang harus 

dilaksanakan oleh seorang auditor. 

3. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara auditor independen non 

pendidik dengan auditor independen yang merangkap sebagai pendidik 

dalam persepsinya atas kode etik profesi. Hal ini terlihat dari hasil dengan 

menggunakan Uji t-Paired (uji t untuk dua sample) didapat nilai Sig = 

0,299 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima. Hal ini berarti perbedaan 

tersebut masih dalam batas kewajaran. 

Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman terhadap 

kode etik profesi sangat diperlukan bagi auditor independen non pendidik maupun 



auditor independen yang merangkap sebagai pendidik, karena kode etik dibuat 

sebagai penuntun bagi perilaku auditor dalam melaksanakan kegiatannya, yang 

dapat mempengaruhi pandangan publik mengenai profesi auditor.    

 

5.2  Saran 

5.2.1 Saran Untuk Pihak Yang Terkait 

Dalam menjalankan suatu profesi seharusnya memperhatikan kode etik 

profesinya, apalagi seorang auditor yang dituntut independen dalam melaksanakan 

profesinya agar dapat kembali menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada 

umumnya. Dengan meningkatkan pemahaman akan kode etik profesinya, 

diharapkan setiap auditor memiliki persepsi positif yang mendorong perilaku yang 

sesuai dengan kode etik. 

 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya  

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

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut: 

1. Memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah 

responden baik auditor independen non pendidik maupun auditor 

independen yang merangkap sebagai pendidik. 

2. Karena penelitian ini hanya dilakukan di Bandung saja, maka disarankan 

bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti di kota lain dan 

membandingkan hasilnya. 

3. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar pernyataan-

pernyataan tersebut dapat mewakili secara tepat permasalahan yang akan 

diteliti. 

4. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian ditelaah lebih dalam, 

sehingga diharapkan dapat melihat perbedaan yang lebih signifikan atas 

persepsi auditor independen non pendidik dengan auditor independen yang 

merangkap sebagai pendidik terhadap pelaksanaan kode etik profesinya. 

 

 


