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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Riset ini mempunyai tujuan guna membuktikan secara empiris serta 

menganalisis pengaruh signifikan time budget pressure, profesionalisme, fee audit 

terhadap kualitas audit. Jumlah responden pada riset ini adalah sebanyak 75 

auditor yang berkerja pada KAP di Jakarta. Menurut hasil riset dan pembahasan 

yang sudah dilaksanakan memanfaatkan program Partial Least Square bisa 

disimpulkan: 

a. Variabel time bduget pressure mempunyai signifikansi pengaruhnya 

secara parsial pada kualitas audit. 

b. Variabel profesionalisme mempunyai signifikansi pengaruhnya secara 

parsial pada kualitas audit. 

c. Variabel fee audit mempunyai signifikansi pengaruhnya secara parsial 

pada kualitas audit. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Riset ini tidak terlepas dari keterbatasan, yakni: 

a. Terdapat pembatasan jumlah kuesioner yang akan diisi pada KAP, 

dikarenakan sudah banyak kuesioner yang tersebar di KAP terkait oleh 

peneliti lain, serta terdapat kendala seperti KAP yang sedang peak 

seasson. 

b. Penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemi serta sedang berlaku 

kembali PSBB di Jakarta sehingga menurunkakn mombilitas peneliti 

dalam mengumpulkan data. 

c. Terdapat kuesioner yang tidak dilengkapi oleh responden yang membuat 

tingkat pengembalian kuesioner menjadi berkurang, dan data tidak dapat 

digunakan 
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5.3  Saran 

Menurut kesimpulan yang sudah dilakukan pada riset ini maka periset 

memberi saran praktis dan teoritis yakni: 

a. Saran Teoritis 

1) Bagi periset berikutnya untuk dapat menambah berbagai variabel lain 

yang bisa mempengaruhi kualitas audit contohnya akuntabilitas, 

kepuasan kerja, kompetensi, independensi serta variabel lain. 

2) Penelitian ini menjadi salah satu referensi yang dilakukan di Jakarta 

sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai pembanding 

b. Saran Praktis 

1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan 

mengenani bidang ekonomi khususnya dibidang audit. 

2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

mendalam mengenai kualitas audit, tekanan anggaran waktu, 

profeisonalisme, dan fee audit. 


