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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gender, kompetensi, tipe 

kepribadian, etika profesi, independensi, penaksiran risiko kecurangan dan risiko 

audit terhadap skeptisisme profesional auditor.  Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditemukan bukti empiris bahwa : 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Hal 

ini diduga terjadi karena tidak adanya perbedaan dari segi pendidikan yang 

diterima oleh auditor laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam melakukan 

pekerjaan tidak ada perbedaan atau batasan-batasan tertentu yang membedakan 

untuk auditor laki-laki maupun perempuan, sehingga tingkat profesionalitasnya 

sama. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasby, dkk 

(2011) dan Apandi (2012). 
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2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. 

Semakin tinggi kompetensi auditor, maka akan semakin tinggi pula skeptisisme 

profesionalnya. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silalahi 

(2009) dan Hudiwinarsih (2010). 

3. Tipe kepribadian berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Semakin tinggi tingkat kepribadian introvert seorang auditor, maka 

semakin tinggi pula skeptisisme profesional yang dimilikinya. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Fa’ati (2014). 

4. Etika profesi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. 

Semakin tinggi etika profesi yang dijunjung, maka akan semakin tinggi pula sikap 

skeptisisme profesional yang ditunjukkan auditor. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2009), Hasby, dkk (2011) dan 

Winantyadi (2014). 

5. Independensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka akan semakin 

tinggi pula skeptisisme profesional yang ditunjukkannya. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hudiwinarsih (2009) dan Nizarudin 

(2013). 

6. Penaksiran risiko kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

skeptisisme profesional. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Payne dan Ramsay (2005) dan Anugerah, dkk (2011), namun 

didukung oleh penelitian Noviyanti (2008). Hasil ini dapat dijelaskan sebagai 
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berikut, dalam melakukan penaksiran risiko kecurangan auditor harus 

menggunakan skeptisisme profesionalnya dalam menilai bukti-bukti dan kondisi 

perusahaan. Setelah itu, auditor juga tetap harus menggunakan skeptisisme 

profesionalnya untuk menyelesaikan seluruh proses audit sehingga sulit untuk 

menentukan titik awal dari kedua hal ini, apakah penaksiran risiko kecurangan 

yang mempengaruhi skeptisisme profesional atau apakah skeptisisme profesional 

yang mempengaruhi penaksiran risiko kecurangan ataukah keduanya saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

7. Risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional 

auditor. Jadi, tinggi atau rendahnya risiko audit yang akan dihadapi dalam suatu 

proses audit tidak mempengaruhi tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki 

oleh auditor. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Suraida (2005) dan Hasby, dkk (2011) . Hasil ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut, teori disonansi kognitif merupakan teori dalam 

psikologi sosial mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang karena adanya 

konflik antara sikap dan perilaku, seperti ketika risiko audit yang dihadapi rendah, 

auditor tetap dituntut untuk menggunakan skeptisisme profesionalnya secara 

maksimal. Oleh karena itu, sulit menentukan bagaimana pengaruh risiko audit dan 

skeptisisme profesional.    

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan bagi auditor dalam penelitian ini adalah : 



90 
 

1. Meningkatkan kompetensi auditor dengan banyak mencari pengetahuan 

dengan mengikuti seminar, pendidikan formal maupun informal atau simposium. 

Selain itu meningkatkan mutu personal dapat dilakukan dengan mencari 

pengalaman. Karena jika sudah berpengalaman, tentu akan lebih banyak memiliki 

pengetahuan dan konflik-konflik yang mungkin terjadi, sehingga akan lebih 

mudah dalam mencari solusi. Meningkatkan keahlian khusus juga penting untuk 

meningkatkan kompetensi. Dapat dilakukan dengan mengikuti kursus-kursus 

demi menunjang kinerja auditor dalam mengaudit. 

2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian auditor terhadap etika profesi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menyadari tanggungjawab untuk mempertahankan 

harkat & martabat dirinya maupun profesinya, sehingga selalu berpaduan pada 

etika profesi dan selalu mengutamakan profesionalisme dalam melaksanakan 

tugasnya.  

3. Meningkatkan independensi auditor dengan menjaga hubungan dengan 

klien, tidak boleh terlalu percaya maupun mudah terpengaruh oleh klien. Selain 

itu, sangatlah penting agar auditor selalu objektif dalam mengambil keputusan 

agar mampu menghasilkan laporan audit yang reliabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyaknya auditor yang tidak 

mengisi data responden dengan lengkap. Auditor diharapkan untuk mengisi data 

responden seperti masa jabatan, jumlah penugasan, pendidikan, dan lain – lain 

dengan lengkap pada saat pengisian kuesioner.  


