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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh langsung langsung dari variabel 

skeptisisme professional auditor, situasi audit, independensi, etika, keahlian dan pengalaman 

terhadap ketepatan pemberian opini auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah 

Yogyakarta. 

Metode penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kausal komparatif 

dengan melakukan survei pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data untuk pengujian hipotesis berupa Uji t, Uji F dan R2 

beserta uji kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan 

progam SPSS 16.0 

Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan 

reliabel. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 

sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, 

reliabilitas dan uji asumsi klasik didapatkan bahwa data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil 

pengujian menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika, 

Keahlian, dan Pengalaman berpengaruh Positif terhadap Keputusan Pemberian Opini 

sedangkan Independensi berpengaruh negatif terhadap Keputusan Pemberian Opini. 

Kata kunci: Skeptisisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Independensi, Etika, Keahlian, 

Pengalaman dan Pemberian Opini Audit.  
 

A. Latar Belakang 

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset di kalangan akademisi. Tidak hanya 

itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang diberikan 

auditor. Auditor bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit serta mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegitan dan kejadian-kejadian ekonomi 

untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah 

ditetapkan (Arens, 2008:4). Tujuan akhir dari proses auditing ini adalah menghasilkan 

laporan audit, laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan 

pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga bisa 

dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan (Gusti dan Ali, 2008).  

Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang 

auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauhmana 

tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien. 



Standar profesional akuntan publik mendefinisikan skeptisisme profesional sebagai 

sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 

secara kritis terhadap bukti audit (IAI, 2011). Standar auditing tersebut mensyaratkan agar 

auditor memiliki sikap skeptisisme profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan 

bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan. Selain itu, 

dengan sikap skeptisisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar 

kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian Gusti dan Ali (2008), yang menganalisis 

hubungan skeptisisme profesional auditor, situasi audit, etika, pengalaman, dan keahlian 

audit dengan ketepatan pemberian opini audit oleh akuntan publik. Fokus pada penelitian ini 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian opini audit oleh 

auditor. Sesuai dengan saran yang diberikan pada penelitian sebelumnya, penelitian ini 

melakukan penambahan variabel bebas, yaitu independensi auditor (Sukriah, dkk 2009). 

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai 

kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip 

integritas dan obyektivitas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah: “Hubungan Skeptisisme 

Profesional Auditor, Situasi Audit, Independensi, Etika, Keahlian, dan Pengalaman 

dengan Keputusan Pemberian Opini Audit oleh Auditor (Studi Empiris pada Kantor 

Akuntan Publik di Yogyakarta )”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah skeptisisme professional auditor berpengaruh terhadap keputusan pemberian 

opini audit oleh auditor? 

2. Apakah situasi audit berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh 

auditor? 

3. Apakah independensi berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh 

auditor? 



4. Apakah etika berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor? 

5. Apakah keahlian audit berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh 

auditor? 

6. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh 

auditor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh skeptisisme professional auditor, situasi audit, 

independensi, etika, keahlian audit dan pengalaman berpengaruh terhadap keputusan 

pemberian opini audit oleh auditor. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Identitas Sosial 

 Teori identitas sosial menyatakan bahwa identitas sosial dari seorang individu 

berasal dari proses kategorisasi pribadi melalui individu yang secara kognitif akan 

membentuk kelompoknya sendiri dengan pihak lainnya (Yuvisa, dkk 2008). 

 Peneliti menghubungkan variabel independensi dan pengalaman auditor dengan 

Teori Identitas Sosial. Teori Identitas Sosial memunculkan identifikasi klien yang 

memungkinkan auditor melakukan interaksi sosial kepada klien dalam jangka waktu 

periode yang cukup lama, sehingga diduga akan memiliki pengaruh terhadap sikap 

independensi seorang auditor. Selain itu, adanya identifikasi klien juga akan berdampak 

pada pengalaman seorang auditor, ini dapat dipahami karena pada saat proses identifikasi 

klien, auditor cenderung melakukan interaksi sosial yang intens dalam kurun waktu yang 

relatif lama agar dapat lebih memahami bagaimana bisnis klien berjalan, sehingga 

pengalaman bekerja auditor akan meningkat.  

2. Pemberian Opini Auditor 



 Standar profesional akuntan publik (SPAP) mengharuskan pembuatan laporan 

setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat 

suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu 

asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. 

 Terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan 

keuangan yang diauditnya (Mulyadi, 2005). Pendapat tersebut adalah:  

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified 

Opinion Report with Explanatory Language) 

c. Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

d. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion) 

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

3. Skeptisisme Profesional Auditor 

 Skeptisime profesional audit, adalah sikap yang dimiliki auditor yang selalu 

mempertanyakan dan meragukan bukti audit dapat diartikan bahwa sekpetisisme 

profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang 

auditor. Kemahiran profesional akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini 

seorang auditor. 

4. Situasi Audit 

 Kee dan Knox’s (1970), menyatakan bahwa situasi audit adalah kondisi resiko 

yang dihadapi oleh klien. Kondisi ini dimungkinkan karena situasi audit yang semakin 

beresiko akan membuat auditor lebih berhati-hati dalam memberikan hasil auditnya. Ini 



akan memunculkan kepekaan pada diri auditor dalam menghadapi situasi audit yang 

bermacam-macam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan opini audit 

yang diberikan. 

5. Independensi 

 Menurut Ardini (2010), Independensi merupakan sikap yang tidak mudah 

dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan 

memihak kepentingan siapapun. Teori Identitas Sosial memunculkan kemungkinan 

bahwa seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan jasa yang memiliki identifikasi 

langsung dengan klien yang menjadi bagian utama dalam pekerjaan mereka. Ini sangat 

erat kaitannya dengan pekerjaan seorang auditor, karena auditor mungkin akan bekerja 

dengan klien untuk periode waktu yang sangat lama dan dilakukan secara berulang-ulang 

yang pada akhirnya akan memunculkan identifikasi klien. Dengan kondisi tersebut, maka 

independensi seorang auditor harus tetap terjaga agar menghasilkan hasil audit yang baik.  

6. Etika 

 Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI 

menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu: 1) Prinsip Integritas, 2) Prinsip 

Objektivitas, 3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian 

Profesional, 4) Prinsip Kerahasiaan dan 5) Prinsip Perilaku Profesional 

 Konsep skeptisisme Kee dan Knox (1970) juga menyatakan bahwa etika akan 

menigkatkan kualitas audit. Hasil penelitian Suraida (2005), membuktikan secara empiris 

bahwa faktor etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi etika 

seorang auditor, maka semakin baik pula ketepatan pemberian opini audit yang 



dihasilkan. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan bagi penulis bahwa etika juga 

berpengaruh terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor.  

 

 

7. Keahlian Audit 

 Keahlian audit adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang audit yang yang 

didapat dari pendidikan formal, serta pelatihan dibidang yang digeluti. Sehingga dapat 

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Karena keahlian audit adalah 

keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal, serta pelatihan di bidang yang digeluti 

sehingga seorang auditor dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, 

maka keahlian audit mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan pemberian opini 

audit.  

8. Pengalaman 

 Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya 

penugasan yang pernah dilakukan.  

E. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang 

dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Dalam melakukan 

penarikan sampel, metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

convinience sampling yaitu Kantor Akuntansi Publik (KAP) yang bersedia dijadikan 

obyek penelitian. Setiap KAP hanya bersedia menerima 10 kuisoner. Daftar KAP yang 

bersedia di jadikan obyek penelitian dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 1 



Daftar KAP Wilayah Jogyakarta Yang Bersedia di Jadikan Obyek Penelitian 

 

F. Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan  hasil analisis data diketahui bahwa variabel skeptisisme professional 

auditor, situasi audit, independensi, etika, keahlian audit dan pengalaman berpengaruh 

terhadap keputusan pemberian opini audit oleh auditor. 

a. Hipotesis Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan 

Pemberian Opini Oleh Akuntan Publik 

Hasil analisis terhadap skeptisisme profesional auditor menunjukkan bahwa 

skeptisisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian 

opini, hal ini di tunjukkan oleh tingkat signifikan sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05.  

Adanya pengaruh skeptisisme profesional audit, berarti semakin tinggi tingkat 

skeptis auditor dalam mempertanyakan bukti-bukti audit serta tidak mudah begitu saja 

percaya terhadap keterangan-keterangan yang diberikan klien dapat menimbulkan sikap 

profesional auditor, sikap profesional tersebut menjadi salah satu faktor dalam 

NO NAMA KAP ALAMAT KANTOR Kuesioner yang 

di bagikan 

1 KAP DRS. HADIONO Jl. Kusbini, No. 27, Yogyakarta. 10 

2 KAP DBSD&A Jl. Kusumanegara (Pojok Pertigaan Balai 

Kota) Yogyakarta 

10 

3 KAP DRS. KUMALAHADI Jl. Kranji No.90, Serang Baru Mudal 

Sariharjo Ngaglik, Sleman. Yogyakarta 

10 

4 KAP DRS. SOEROSO DONOSA 

POETRO, MM 

Jl. Beo No.49, Demangan Baru, 

Yogyakarta 55281 

10 

5 KAP DRS. BISMAR, MUNTALIB 

& YUNUS (CAB) 

Jl. Soka No.24 Baciro, Yogyakarta 

55225 

10 



menentukan kemahiran profesional seorang auditor. Kemahiran profesional akan sangat 

mempengaruhi ketepatan pemberian opini seorang auditor. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Shaub dan Lawrence 

(1996), Suraida (2005), Gusti dan Ali (2008) serta Kushasyandita (2012) yang 

menemukan bahwa terdapat pengaruh antara skeptisisme profesional auditor terhadap 

ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 

 

b. Hipotesis Pengaruh Situasi Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh 

Akuntan Publik 

Hasil analisis terhadap situasi audit menunjukkan bahwa situasi audit 

berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pemberian opini, hal ini di tunjukkan oleh 

tingkat signifikan sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh situasi audit 

berarti semakin tinggi resiko yang dihadapi klien akan membuat auditor lebih berhati-

hati dalam memberikan hasil auditnya.  

Berpengaruh signifikannya situasi audit dikarenakan situasi audit akan 

memunculkan kepekaan pada diri auditor dalam menghadapi situasi audit yang 

bermacam-macam, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan opini audit 

yang diberikan. 

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suraida 

(2005), Gusti dan Ali (2008) yang menyatakan bahwa situasi audit berpengaruh secara 

signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik.  

c. Hipotesis Pengaruh Independensi Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh 

Akuntan Publik 

Hasil analisis terhadap independensi menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas hasil audit, hal ini di tunjukkan oleh 

tingkat signifikan sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Semakin tingginya sikap 

independensi maka semakin tidak mudah dipengaruhi seorang auditor, karena auditor 

beranggapan bahwa auditor melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum. Dan 

sikap ini memiliki pengaruh kepada seberapa baik sebuah pekerjaan telah diselesaikan. 

Tetapi dalam penelitian kali ini, sikap independensi berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kualitas hasil audit, artinya semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki 



seorang auditor tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pemberian opini oleh auditor. 

Independensi memiliki pengaruh tidak signifikan dalam penelitian ini disebabkan 

karena pada saat penyusunan program audit masih terdapat campur tangan dari 

pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian yang 

akan diperiksa, dalam penyusunan program audit masih terdapat intervensi pimpinan 

tentang prosedur yang akan dipilih. Selain itu pada saat pelaporan masih terdapat 

intervensi dari pihak luar untuk mempengaruhi fakta yang dilaporkan, laporan yang di 

hasilkan masih terdapat bahasa atau istilah yang dapat menimbulkan multi-tafsir, dan 

pelaporan masih belum terbebas dari usaha pihak tertentu untuk mempengaruhi 

pertimbangan pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksa. 

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukriah dkk 

(2008), yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh akuntan publik.  

d. Hipotesis Pengaruh Etika Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Akuntan 

Publik 

Hasil analisis terhadap etika menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan pemberian opini, hal ini di tunjukkan oleh tingkat signifikan sebesar 

0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti setiap situasi yang dialami auditor akan 

berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik atas 

skeptisisme profesional tinggi yang dimiliki auditor tersebut.  

Berpengaruh signifikannya etika dikarenakan tuntutan kepercayaan masyarakat 

atas mutu audit yang diberikan sangat tinggi, oleh karena itu etika merupakan hal 

penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan tugasnya sebagai pemberi 

opini atas laporan keuangan.  

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suraida (2005), 

Sabrina (2012) yang menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh akuntan publik.  

e. Hipotesis Pengaruh Keahlian Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Akuntan 

Publik 



Hasil analisis terhadap etika menunjukkan bahwa Keahlian berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan pemberian opini, hal ini di tunjukkan oleh tingkat 

signifikan sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti tingkat keahlian auditor 

khususnya auditor junior justru berhati-hati dalam memberikan opini audit.  

Berpengaruh signifikannya keahlian karena keahlian sendiri diperoleh dari 

pendidikan formal, serta pelatihan di bidang yang digeluti sehingga seorang auditor 

dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, sehingga  auditor dapat 

mengambil keputusan pemberian opini audit yang tepat. 

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suraida (2005), 

Sabrina (2012) yang menyatakan bahwa keahlian berpengaruh terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh akuntan publik.  

f. Hipotesis Pengaruh Pengalaman Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh 

Akuntan Publik 

Hasil analisis terhadap etika menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan 

terhadap ketepatan pemberian opini, hal ini di tunjukkan oleh tingkat signifikan sebesar 

0,049 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Akuntan pemeriksa yang berpengalaman 

memperlihatkan perhatian selektif yang lebih tinggi pada informasi yang relevan. 

Berpengaruh signifikannya pengalaman dikarenakan auditor yang lebih tinggi 

pengalamannya akan lebih tinggi skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan 

auditor yang belum berpengalaman. Jadi sangat berhati-hati dalam memberikan opini 

audit dan tepat.  

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suraida (2005), 

Sabrina (2012) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh terhadap ketepatan 

pemberian opini oleh akuntan publik.  

 

G. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan  pada bab 

sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,337 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,024. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti 



variabel skeptisisme profesional auditor mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

ketepatan pemberian opini auditor. Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat 

bahwa koefisien variabel skeptisisme profesional auditor adalah posotif, hal ini berarti 

meningkatnya persepsi responden terhadap skeptisisme professional auditor dapat 

berakibat pada peningkatan ketepatan pemberian opini auditor. Dengan demikian dapat 

disimpulkan H1 diterima. Artinya skeptisisme profesional auditor meningkatkan 

ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 

2. Pengaruh Situasi Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,287 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,027. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti 

variabel Situasi Audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. 

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel adalah 

positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap situasi audit yang 

dirasakan dapat meningkatkan ketepatan pemberian opini auditor. Dengan demikian 

dapat disimpulkan H2 diterima. Artinya Situasi Audit dapat meningkatkan ketepatan 

pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 

3. Pengaruh Independensi terhadap Ketepatan Pemberian Opini. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar -1,982 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,054. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang lebih dari 0,05, ini berarti 

variabel Independensi tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. 

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel 

Independensi adalah negatif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap 

Independensi yang dirasakan tidak dapat meningkatan ketepatan pemberian opini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan H3 ditolak. Artinya Independensi tidak dapat 

meningkatkan ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik. 

4. Pengaruh Etika terhadap Ketepatan Pemberian Opini. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,172 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,035. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti 

variabel Etika berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor. Nilai positif ini 

mengartikan bahwa hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Etika yang 

diterima dapat berakibat pada peningkatan ketepatan pemberian opini auditor oleh 



akuntan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan H4 diterima. Artinya Etika dapat 

meningkatkan ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. 

5. Pengaruh Keahlian terhadap Ketepatan Pemberian Opini. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,187 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,034. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti 

variabel Keahlian berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. Sedangkan 

berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Keahlian adalah positif, 

hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Keahlian yang dirasakan dapat 

meningkatan ketepatan pemberian opini. Dengan demikian dapat disimpulkan H5 

diterima. Artinya Keahlian dapat meningkatkan ketepatan pemberian opini oleh 

akuntan publik. 

6. Test Hipotesis Pengaruh Pengalaman terhadap Ketepatan Pemberian Opini. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t sebesar 2,029 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,049. Apabila dilihat dari nilai signifikasinya yang kurang dari 0,05, ini berarti 

variabel Pegalaman berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini. Sedangkan 

berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variabel Pengalaman adalah 

positif, hal ini berarti meningkatnya persepsi responden terhadap Pengalaman yang 

dirasakan dapat meningkatan ketepatan pemberian opini. Dengan demikian dapat 

disimpulkan H6 diterima. Artinya Pengalaman dapat meningkatkan ketepatan 

pemberian opini oleh akuntan publik. 

 

H. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

pengumpulan data dan instrumen penelitian. Sedikitnya sampel yang disebabkan karena 

ada beberapa Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang tidak menerima atau tidak 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik 

yang bersangkutan dalam penelitian ini kemungkinan dapat mengurangi kemampuan 

generalisasi hasil penelitian, dan jangka waktu pengembalian insrumen penelitian dari 

responden ke peneliti waktunya cukup lama, sehingga menambah panjang waktu 

penelitian.  

 



I. Saran-saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali model penelitian ini 

dengan karakteristik Skeptisisme Pofesional Audit, Situasi, Independensi, Etika, 

Keahlian dan Pengalaman yang berbeda. 

Replikasi juga bisa dilakukan agar dapat menguji hubungan antara Skeptisisme 

Pofesional Audit, Situasi, Independensi, Etika, Keahlian dan Pengalaman dengan 

mengembangkan instrumen – instrumen pengukur dalam variabel – variabel penelitian ini 

yang lebih valid dan andal.  

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka disarankan untuk penelitian selanjutnya 

melakukan pengujian dengan memperluas lingkup responden, karena masih terdapat variabel 

independen lain yang dapat diduga berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh 

auditor, sehingga dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk mencari variabel lain yang 

diduga dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini yang dilakukan oleh auditor akuntan 

publik. 
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