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BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4 mengenai pengaruh 
faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor terhadap pendapat wajar tanpa 
pengecualian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor biaya yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit  memberikan pengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian. 

Artinya, jika faktor biaya yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit  meningkat, maka semakin 

meningkat pula kemungkinan pendapat wajar tanpa 

pengecualian diterbitkan. Begitu pula sebaliknya semakin 

rendah faktor biaya yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit, maka semakin kecil kemungkinan 

pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan. 

2. Faktor waktu yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit  memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian. Artinya, 

jika faktor waktu yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit meningkat, maka semakin meningkat 

pula kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian 

diterbitkan. Begitu pula sebaliknya semakin rendah faktor waktu 

yang dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit, 

maka semakin kecil kemungkinan pendapat wajar tanpa 

pengecualian diterbitkan. 

3. Faktor penyedia data yang independen yang dipertimbangkan 

auditor dalam mengumpulkan bukti audit  memberikan 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapat 

wajar tanpa pengecualian. Artinya, jika faktor penyedia data 

yang independen yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit meningkat, maka semakin meningkat 
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pula kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian 

diterbitkan. Begitu pula sebaliknya semakin rendah faktor 

penyedia data yang independen yang dipertimbangkan auditor 

dalam mengumpulkan bukti audit maka semakin kecil 

kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan. 

4. Faktor Efektifitas pengendalian internal yang dipertimbangkan 

auditor dalam mengumpulkan bukti audit  memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Artinya, jika faktor Efektifitas pengendalian 

internal yang dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan 

bukti audit meningkat, maka semakin meningkat pula 

kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan. 

Begitu pula sebaliknya semakin rendah faktor Efektifitas 

pengendalian internal yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit, maka semakin kecil kemungkinan 

pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan. 

5. Faktor pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor yang 

dipertimbangkan dalam mengumpulkan bukti audit  memberikan 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapat 

wajar tanpa pengecualian. Artinya, jika faktor pengetahuan yang 

diperoleh sendiri oleh auditor yang dipertimbangkan dalam 

mengumpulkan bukti audit meningkat, maka semakin meningkat 

pula kemungkinan pendapat wajar tanpa pengecualian 

diterbitkan. Begitu pula sebaliknya semakin rendah faktor 

pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor yang 

dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit, 

maka semakin kecil kemungkinan pendapat wajar tanpa 

pengecualian diterbitkan. 

6. Faktor kualifikasi penyedia data yang dipertimbangkan auditor 

dalam mengumpulkan bukti audit  memberikan pengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap pendapat wajar tanpa 

pengecualian. Artinya, jika faktor kualifikasi penyedia data yang 
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dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit 

meningkat, maka semakin meningkat pula kemungkinan 

pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan. Begitu pula 

sebaliknya semakin rendah faktor kualifikasi penyedia data yang 

dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit, 

maka semakin kecil kemungkinan pendapat wajar tanpa 

pengecualian diterbitkan. 

7. Dari ke enam faktor yang dipertimbangkan auditor dalam 

mengumpulkan bukti audit yang diteliti, ternyata faktor yang 

paling dominan yang paling dipertimbangkan auditor adalah 

faktor efektifitas pengendalian internal dari klien. 

  
5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan 

mencoba memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan. 

2. Memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah 

jumlah auditor responden yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik bagi peneliti selanjutnya. 

3. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar 

pernyataan tersebut dapat mewakili secara tepat variabel yang 

hendak diukur. Penulis juga menyarankan untuk mencoba 

menggunakan indikator lain untuk mengukur variabel-variabel 

yang telah ditetapkan. 

4. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan 

wawancara, karena akan lebih mencerminkan keadaan 

sesungguhnya. 

5. faktor biaya, penyedia data yang independen, pengetahuan 

sendiri (kompetensi) dan kualifikasi penyedia data memberikan 

pengaruh yang positif namun tidak signifikan, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya, perlu dicari variabel lain yang 

dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit agar 

berpengaruh terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian.  
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6. Pengaruh yang diberikan faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam mengumpulkan bukti audit  terhadap pendapat wajar 

pengecualian berada dalam kategori sedang, sehingga  untuk 

penulis selanjutnya perlu dicari variabel lain yang berpengaruh 

terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian, seperti faktor 

going concern dan independensi dari auditor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


