BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai bagaimana pendidikan, pengalaman auditor, dan persepsi profesi
mempengaruhi profesionaslisme auditor pada Auditor yang bekerja pada Kantor
Akuntan Publik Kota Bandung maka diperoleh hasil berikut :
1.

Pendidikan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor

Hasil

ini

mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh auditor,
maka akan semakin bertambah profesioanlnya sebagai auditor.
2.

Pengalaman auditor berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Hasil ini
mengindikasikan bahwa semakin bertambah pengalaman auditor akan semakin
meningkatkan sikap profesionalnya sebagai auditor.

3.

Persepsi profesi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Hasil ini
mengindikasikan bahwa semakin bagus persepsi profesi sebagai auditor maka
akan semakin meningkatkan rasa profesional sebagai auditor.

5.2

Implikasi dan Rekomendasi
Setelah melakukan pengujian atas pengaruh pendidikan, pengalaman

auditor, dan persepsi profesi terhadap profesionalisme auditor pada auditor di
Kantor Akuntan Publik Kota Bandung, maka penulis mengemukakan beberapa
rekomendasi sebagai berikut :
1.

Bagi Auditor
Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa auditor belum memiliki
dasar pengetahuan yang cukup untuk menjadikanya dirinya sebagai auditor
yang profesional, serta masih kurangnya akan pemahaman atau persepsi dari
profesi seorang auditor atas sikap atau tindakan apa yang harus dilakukan. Oleh
karenanya, bagi auditor diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan
tentang lingkup dasar seorang auditor ataupun audit, dan lebih bisa menentukan
sikap dan tindakan apa yang sebaiknya di lakukan dalam bekerja sesuai dengan
profesi yang dijalankan.
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2.

Bagi Kantor Akuntan Publik
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kantor Akuntan Publik
diharapkan lebih memperhatikan auditornya terutama dalam hal pengetahuan
dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor, serta menyediakan suatu waktu
yang digunakan untuk berdiskusi kecil dalam lingkup kantor dengan
memberikan pemahaman guna menanamkan persepsi yang bagus bagi diri
masing-masing auditor sehingga diharapkan dapat menjadikan auditor yang
memiliki sikap profesionalisme yang tinggi.

3.

Bagi peneliti selanjutnya


Untuk peneliti selanjutnya, perlu menambah faktor-faktor penjelas lain
untuk dapat menjelaskan profesioalisme auditor dari sudut pandang yang
lebih baik. Dengan menambah faktor-faktor lain yang dijadikan seabagai
variabel independen, diharapkan mampu meningkatkan penjelasan
mengenai profesionalisme auditor.



Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel moderasi
yang dapat memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap
variabel dependen (profesionalisme auditor)



Penelitian selanjutnya dharapkan menambah cakupan penelitian yakni
dengan menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah
sampel penelitian, bukan hanya di wilayah Bandung tetapi juga di kotakota lainnya.



Penelitian akan lebih baik jika tidka hanya menggunakan kuesioner saja
tetapi dilengkapi dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti
wawacara langsung kepada responden atau teknik lain sehingga diperoleh
data yang lebih lengkap.
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