BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV

mengenai analisa atas Skeptisme Profesional dan Kompetensi Auditor berperan
dalam mempengaruhi Opini Audit, maka penulis menarik suatu kesimpulan
sebagai berikut:
1. Skeptisme Profesional berperan dalam mempengaruhi opini audit dengan
kategori korelasi yang sedang dan bersifat positif yang artinya apabila
skeptisme profesional sangat baik maka opini audit yang diberikan akan
semakin optimal, dan sebalik nya apabila skeptisme profesional auditor
kurang baik maka opini yang dikeluarkan akan tidak optimal.
2. Kompetensi Auditor berpengaruh berperan dalam mempengaruhi opini
audit dengan kategori korelasi yang sedang dan bersifat positif, yang
artinya apabila kompetensi auditor meningkat maka opini audit yang
dikeluarkan akan optimal juga sebaliknya apabila kompetensi auditor
menurun maka opini yang dikeluarkan pun akan tidak optimal.
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5.2

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai
Skeptisme Profesional dan Kompetensi Auditor berperan dalam mempengaruhi
Opini Audit, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
5.2.1

Saran Praktis

1.

Kantor Akuntan Publik
Untuk mengatasi masalah dalam kurangnya skeptisme profesional dari
seorang auditor maka setiap KAP perlu mengatasi hal tersebut dengan
menguatkan kehati-hatian dengan mereviu kembali hasil dari opini yang
akan dikeluarkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian opini.
Lalu untuk

mengatasi masalah kurangnya kompetensi auditor maka

seharusnya KAP lebih melakukan pelatihan terhadap auditor agar dapat
mengumpulkan

dan

mengevaluasi bukti audit yang kompeten guna

mendukung opini yang dikeluarkan.
Sedangkan untuk mengatasi kurang optimalnya opini yang dikeluarkan
auditor, KAP perlu lebih memperhatikan seluruh faktor dalam setiap hal
yang mendukung opini tersebut baik dari sikap skeptisme dan kompetensi
auditor, upaya tersebut bisa ditempuh dengan cara menerapkan standar
tinggi untuk para auditor yang akan masuk ke KAP tersebut seperti
mematok tingkat pendidikan minimal di jenjang strata atau magister
akuntansi lalu dilengkapi dengan kewajiban memiliki sertifikasi-sertifikasi
tentang pelatihan audit guna mendukung semua persyaratan, bilamana hal
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tersebut diterapkan maka kemungkinan kegagalan opini yang dikeluarkan
akan semakin kecil.
2.

Akuntan publik
Untuk

mengatasi

kurangnya

skeptisme

profesional

dan

kompetensi

auditor, auditor harus lebih meningkatkan sikap hati-hati karena dari
kuranganya kehati-hatian bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain
maupun bagi auditor itu sendiri, dan untuk melatih kehati-hatian tersebut
bisa dengan mengikuti pelatihan agar wawasan dari seorang auditor
bertambah dan kelalaian dari kurangnya kehati-hatian dapat teratasi
sehingga opini yang dikeluarkan menjadi optimal dan tidak diragukan.
5.2.2

Saran Akademis

1.

Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Hasil

penelitian

pengetahuan

dan

ini

diharapkan

pemahaman

dapat
terkait

menambah
Skeptisme

wawasan

ilmu

Profesional

dan

Kompetensi Auditor berperan dalam mempengaruhi Opini Audit, serta
sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2.

Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor
lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti
dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat
menambahkan

variabel

independen

lainnya,

disarankan

menggunakan

populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang
mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

