BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil fenomena, kerangka pemikiran, operasional
variable, hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Bukti
Audit dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Opini Audit di Kantor
Akuntan Publik (KAP) berada di Kota Bandung, peneliti menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bukti audit terbukti berpengaruh sebesar 25,6% terhadap opini audit
dengan hubungan yang kuat dan searah, artinya apabila bukti audit
yang didapatkan semakin baik maka opini audit yang dikemukan akan
semakin sesuai dan hasilnya semakin baik.
2. Skeptisme profesional auditor terbukti berpengaruh sebesar 23,5%
terhadap opini audit dengan hubungan yang kuat dan searah, artinya
apabila skeptisme profesional auditor semakin baik maka opini audit
yang dihasilkan akan semakin baik

5.2

Saran

5.2.1

Saran Operasional
1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)
Diharapkan agar Kantor Akuntan Publik lebih memperhatikan
auditornya agar dapat mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, serta
berikap lebih tekun dan hati-hati dalam melakukan pemeriksaan audit
sehingga terhindar dari kesalahan dalam mengemukakan opini audit.
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2. Bagi Auditor
Diharapkan auditor harus lebih memperhatikan atas kecukupan
dan juga ketepatan bukti serta auditor harus bersikap skeptisme
profesional untuk dapat menentukan kebenaran dan keakuratan
terhadap bukti-bukti maupun informasi yang telah didapatkan dari klien
agar tidak menemukan kembali adanya kesalahan material atas
penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.
5.2.2

Saran Akademis
1. Bagi Pengembangan Ilmu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh bukti audit dan
skeptisme profesional auditor terhadap bukti audit, serta sebagai
masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian
yang sama, dengan menambah indikator, dikarenakan masih terdapat
faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian,
diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain
di luar variabel ini, serta diharapkan dapat menggunakan metode yang
sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar
dipeoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan
konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun
peneliti-peneliti terdahulu.

