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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengalaman diketahui nilai thitung

sebesar 2,064 dan nilai ttabel sebesar 2,011 dengan perbandingan antara

nilai thitung > ttabel yang menunjukkan bahwa 2,064 > 2,011, maka H0

ditolak atau Ha diterima dengan sig 0,045 < (α) 0,05 atau taraf signifikansi

kurang dari 0,05 berarti bahwa Pengalaman berpengaruh terhadap Sikap

Skeptisme Auditor. Dengan demikian hipotesis pertama, H0 ditolak atau

Ha diterima yang menyatakan bahwa Pengalaman berpengaruh signifikan

terhadap Sikap Skeptisme Auditor di KAP wilayah Bekasi.

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi diketahui nilai thitung

sebesar 1,124 dan nilai ttabel sebesar 2,011 dengan perbandingan antara

nilai ttabel > thitung menunjukkan bahwa 2,011 ≤ 1,124, maka H0

diterima atau Ha ditolak dengan sig. 1,214 > (α) 0,05 atau taraf

signifikansi lebih dari 0,05 berarti bahwa Pengalaman tidak berpengaruh

terhadap Sikap Skeptisme Auditor di KAP Bekasi.

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengalaman dan Kompetensi di

dapat hasil Fhitung sebesar 7,247 dan nilai Ftabel sebesar 3,19 dengan

tingkat signifikan atau profitabilitas sebesar 0,002. F hitung > F tabel pada

Uji F yang telah dilakukan adalah 7,247 > 3,19, maka H0 ditolak atau Ha

diterima signifikan 0,002 < (α) 0,05 atau taraf signifikansi kurang dari

0,05 yang menyatakan bahwa Pengalaman dan Kompetensi berpengaruh

secara simultan terhadap Sikap Skeptisme Auditor di KAP Bekasi.
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini tidak memakai faktor lain yang dapat memengaruhi 

skeptisisme profesional auditor seperti situasi audit, gender, dan etika 

profesi. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada auditor di wilayah Bekasi, sehingga 

belum bisa digenaralisasi ke seluruh auditor yang bekerja di Indonesia. 

5.3 Saran 

1. Pada penelitian mendatang, dapat memperluas populasi penelitian. 

Perluasan ini dapat berupa penambahan ruang lingkup geografis responden 

maupun penambahan jumlah responden. 

2. Pada penelitian mendatang dapat menambah/mengganti beberapa variabel 

yang digunakan dalam mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

skeptisisme profesional auditor 

3. Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki 

keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang 

diperiksa. 
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