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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini mempunyai tujuan guna menguji secara empiris pengaruh 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan skeptisisme profesional terhadap audit 

judgement. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 51 auditor yang bekerja pada 

KAP di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang 

sudah dilakukan dengan menggunakan SPSS dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Tekanan ketaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgement. 

Hasil menunjukkan bahwa responden auditor rata-rata memilih untuk 

berkomitmen terhadap tanggung jawab dan tugasnya sebagai akuntan 

publik. Auditor tidak mudah terpengaruh oleh perintah atasan atau klien dan 

cenderung menolak perintah yang menyimpang dari standar audit. 

b. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgement. 

Hasil menunjukkan bahwa responden auditor tidak mempunyai kesulitan 

dalam menjalankan tugas, telah memahami dengan jelas terkait tugas audit 

yang harus dilakukan, dan mampu menyelesaikannya dengan baik. Hal ini 

dapat terjadi karena sebagian besar responden merupakan senior auditor 

sehingga telah memiliki pengalaman dalam menjalankan audit ataupun 

sistem pembagian tugas yang baik. 

c. Skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit 

judgement. Semakin tinggi skeptisisme profesional dalam diri auditor, maka 

semakin meningkat keberhasilan dalam membuat audit judgement. Hasil 

menunjukkan bahwa responden auditor memiliki rasa tanggung jawab dan 

kritis dalam mengevaluasi bukti audit sesuai dengan standar agar dapat 

menghasilkan judgement yang tepat. 

 

5.2 Saran 

Menurut kesimpulan yang sudah dilakukan pada penelitian ini maka peneliti 

mengajukan beberapa saran, yaitu: 
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a. Saran Teoritis 

1) Diharapkan temuan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

lingkup akuntansi terutama bidang auditing. 

2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi informasi yang 

mendalam mengenai audit judgement, tekanan ketaatan, kompleksitas 

tugas dan skeptisisme profesional. 

3) Bagi peneliti berikutnya untuk dapat menambah berbagai variabel lain 

terkait audit judgement seperti keahlian auditor, pengalaman auditor, 

kompetensi, locus of control, pengetahuan auditor, self-efficacy, 

orientasi tujuan, etika, stres kerja dan lain-lain. 

4) Memperluas objek penelitian agar temuan penelitian dapat memberikan 

kesimpulan yang lebih valid. 

b. Saran Praktis 

1) Bagi auditor diharapkan agar senantiasa mempertahankan independensi 

dan profesionalisme sebagai akuntan publik, tidak menjalankan perintah 

atasan ataupun keinginan klien yang menyimpang dari standar audit. 

Sehingga dalam pelaksanaan audit dapat menghasilkan opini yang tepat 

dari proses pengambilan audit judgement. 

2) Bagi KAP diharapkan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja KAP.

http://www.library.upnvj.ac.id/

