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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Moral reasoning tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga 

hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Mindarti dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa moral reasoning tidak berpengaruh 

terhadap  kualitas audit.. 

2. Skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi 

hipotesis kedua diterima. Artinya semakin tinggi skeptisisme 

auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Mustika dan Herawati (2009) yang menyatkaan bahwa 

skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

3. Etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.   Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga hipotesis 

ketiga pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Karnisa (2015) 

yang menyimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 
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5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Sebaiknya para auditor dalam menjalankan tugas auditnya 

meningkatkan skeptisisme atau memelihara sikap skeptisisme 

yang sudah tinggi karena pada penelitian ini terbukti secara 

empiris bahwa skeptisme mempengaruhi kualitas audit. 

2. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas audit 

seperti independensi.  

 

 

 

 


	Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar
	2021
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	ABSTRAK
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. LATAR BELAKANG
	1.2. PERUMUSAN MASALAH
	1.3. TUJUAN PENELITIAN
	1.4. MANFAAT PENELITIAN
	1.5. KERANGKA PIKIR

	BAB II
	LANDASAN TEORI
	2.1. Auditing
	2.2.Kualitas Audit
	2.3. Moral Reasoning
	2.4. Skeptisisme
	2.5. Etika
	2.6. Pengembangan Hipotesis

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1. OBYEK PENELITIAN
	3.2. POPULASI DAN SAMPEL

	3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
	3.3.1. Variabel Independen
	3.4. METODE PENGUMPULAN DATA

	3.4.1 Jenis Data dan Sumber Data
	3.4.2 Teknik Pengumpulan Data
	3.4.3 Alat Pengumpulan Data
	3.5. Uji Instrumen Penelitian

	3.5.1 Uji Validitas
	3.5.2 Uji Reliabilitas
	3.6. DESAIN ANALISIS DATA

	3.6.1 Uji Asumsi Klasik
	3.6.1.1 Uji Multikolinearitas.
	3.6.1.2 Uji Heterokedastisitas
	3.6.1.3 Uji Normalitas
	3.6.2 Pengujian Hipotesis
	BAB IV
	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	4.1. Gambaran Umum Responden
	4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
	4.3. Statistik Deskriptif
	4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
	4.5. Uji F
	4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
	4.7. Pengujian Hipotesis

	BAB V
	PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

