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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan identifikasi masalah, hasil penelitian, pengujian hipotesis 

serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan atau bersama-sama terdapat 

pengaruh pengalaman dan sikap profesional auditor terhadap 

pengumpulan bukti audit dengan kategori rendah. Berarti pengalaman dan 

sikap profesional auditor memiliki pengaruh namun tidak terlalu banyak 

terhadap pengumpulan bukti audit. Bukti audit yang dikumpulkan oleh 

auditor dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan sikap profesional auditor, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial terdapat pengaruh 

pengalaman auditor terhadap pengumpulan bukti audit dengan kategori 

sangat rendah. Berarti  pengalaman auditor memiliki pengaruh yang sangat 

rendah terhadap pengumpulan bukti audit yang kompeten, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang melalui sikap profesional auditor. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial tidak terdapat 

pengaruh sikap profesional auditor terhadap pengumpulan bukti audit 

dengan kategori sangat rendah. Berarti  sikap profesional auditoizr auditor 
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memiliki pengaruh yang sangat rendah terhadap pengumpulan bukti audit 

yang kompeten, baik secara langsung maupun tidak langsung yang melalui 

sikap profesional auditor. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk pihak KAP dan auditor-auditornya 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa secara simultan 

pengalaman auditor dan sikap profesional auditor terdapat pengaruh langsung 

secara signifikan terhadap pengumpulan bukti audit yang kompeten , secara 

parsial terhadap pengalaman auditor terdapat pengaruh langsung secara signifikan 

terhadap pengumpulan bukti audit, namun secara parsial terhadap sikap 

profesional auditor tidak terdapat pengaruh langsung secara signifikan terhadap 

bukti audit. Di dalam variabel pengalaman auditor, seorang auditor diharapkan 

memperbanyak pengalaman dalam audit untuk menambah pengetahuan mereka 

terhadap pelaksanaan audit terutama pengetahuan tentang bukti audit. Pendidikan 

profesional berkelanjutan (PPL) merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang audit, 

oleh karena itu pihak KAP hendaknya mendukung para stafnya untuk mengikuti 

PPL ini. Selain itu diharapkan auditor memiliki sikap kritis  untuk 

mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit agar diperoleh bukti-bukti yang 

meyakinkan yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, 

sehingga laporan auditor akan dikeluarkan lebih cepat dan akurat. 
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5.2.2 Saran untuk peneliti selanjutnya 

 Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, 

maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut: 

1. Memperluas populasi penelitian agar hasil penelitian dapat lebih 

representatif. 

2. Mencari dan menggunakan indikator lain untuk mengukur variabel-

variabel yang telah ditetapkan. 

3. Memperluas serta mengevaluasi secara lebih tepat pernyataan-pernyataan 

dalam kuesioner, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mewakili 

secara tepat variabel-variabel yang hendak diukur. 

4. Melakukan pre-test agar yang menjadi responden penelitian lebih tepat 

sasaran. 

 


