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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV 

mengenai pengaruh Bukti Audit dan Due Professional Care terhadap Opini Audit 

pada Kantor Akuntan Publik ARMS di Kota Bandung, maka peneliti menarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Bukti Audit berpengaruh terhadap Opini Audit yaitu apabila Bukti Audit 

meningkat maka Opini Audit akan meningkat. 

b. Due Professional Care berpengaruh terhadap Opini Audit yaitu apabila Due 

Professional Care meningkat maka Opini Audit akan meningkat. 

5.2. Saran 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh Bukti Audit dan Due Professional Care terhadap Opini Audit, maka 

peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Operasional 

a. Agar bukti audit yang diperoleh auditor memadai dan tepat auditor harus 

memperoleh dan mengevaluasi bukti audit berupa bukti pengujian fisik, 

bukti dokumen, bukti analisis dan bukti keterangandengan teknik yang baik 

sesuai dengan perlakuan butki tersebut seperti halnya meminta informasi 

dan mengkonfirmasi atas bukti keterangan kemudian menganalisis, 

mengevaluasi, 
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b. investigasi dan pembandingan untuk bukti audit analisis selain itu juga 

dilakukan observasi, inventarisasi dan inspeksi untuk pengujian secara. Auditor 

harus memastikan validitas dari bukti audit tersebut. Sehingga bukti yang telah 

diperoleh dapat diproses untuk dapat mengasilkan opini audit yang berkualitas 

dan objektif. 

c. Due Professional Care sangat dibutuhkan oleh seorang auditor, ada baiknya 

sikap cermat dan teliti ini selalu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan 

pekerjaan dengan berbagai cara seperti halnya menumbuhkan rasa curiga yang 

sehat, meningkatkan jam terbang, mengikuti pelatihan, dan tak sekedar berpikir 

secara global harus spesifik dan terperinci untuk membiasakan diri memastikan 

segala informasi yang masuk. Dengan begitu seorang auditor mampu untuk 

memberikan hasil analisa yang baik. 

5.2.2 Saran Akademis 

a. Bagi Perkembangan Ilmu Auditing 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang pengaruh bukti audit dan due professional care terhadap opini audit , 

serta sebagai masukan dan tambahan referensi membaca. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitiannya. Oleh sebab itu 

peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti tidak hanya 
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variabel yang sudah diuji dalam penelitian ini namun variable-variable lain 

seperti pertimbangan lingkup audit, keterampilan audit, independensi dan lain-

lain, selain itu penggunaan populasi yang sedikit sehingga peneliti 

menyarankan penelitian selanjutnya dengan populasi yang lebih banyak 

sehingga menjadi penelitian tingkat kota ataupun provinsi. 

 


