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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1.Simpulan  

Setelah melaksanakan penelitian dan beberapa pengujian hipotesis terkait 

pengaruh skeptisme auditor, Kompetensi auditor, Pemahaman sistem informasi, 

Motivasi audit terhadap Kualitas Audit yang mana dalam penelitian ini pula 

memakai variabel moderasi Time budget pressure, maka bisa ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Skeptisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Oleh 

karena itu, semakin tinggi skeptisme auditor maka semakin meningkat juga kualitas 

audit yang dihasilkan. 

b. Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 

Oleh karena itu semakin tinggi kompetensi auditor tentunya kualitas audit akan 

semakin meningkat juga. 

c. Pemahaman sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Oleh karenanya, semakin tinggi pemahaman sistem informasi yang dimiliki 

seorang auditor terhadap penugasan auditnya akan semakin tinggi juga hasil 

kualitas audit nantinya. 

d. Motivasi auditor berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas 

audit, jika motivasi auditor tinggi terhadap penugasan auditnya maka kualitas audit 

yang diberikan akan rendah. 

e. Time budget pressure tidak dapat memoderasi hubungan kompetensi auditor dan 

motivasi auditor terhadap kualitas audit. Dengan hal ini, mengindikasikan bahwa 

time budget pressure dalam kompetensi auditor maupun motivasi auditor tidak akan 

memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

 

5.2.Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, peneliti 

ingin memberikan beberapa masukan yang diharapkan dapat bermanfaat, 

diantaranya: 
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a. Bagi auditor yang berada di unit AKN V dan VI BPK RI diharapkan dapat terus 

meningkatkan motivasi auditnya. Dimana nantinya motivasi auditor dapat 

memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Kemudian juga dalam melaksanakan 

tugas kedepannya diharapkan para auditor untuk selalu senantiasa meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan tentang dunia audit terutama yang berkaitan dengan 

audit sektor publik, yang mana tentunya akan banyak sekali tantangan yang lebih 

baru lagi kedepannya dan selalu memberikan yang terbaik dalam menghasilkan 

kualitas audit di  pemerintahan Indonesia. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau 

pengetahuan baru terutama dalam penggunaan variabel yang belum digunakan 

dalam penelitian ini seperti pengalaman auditor, integritas, pengalaman auditor, dan 

kompleksitas audit. Selain itu juga harapan peneliti untuk peneliti selanjutnya untuk 

memperbanyak sampel yang nantinya akan mengisi kuesioner yang digunakan 

sebagai data penelitian. 
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