
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh Kompleksitas 

Tugas, Tekanan Ketaatan, Pengalaman Auditor, dan Independensi terhadap Audit 

Judgement  pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Selatan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengujian secara parsial Kompleksitas Tugas berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Judgment. 

b. Berdasarkan pengujian secara parsial Tekanan Ketaatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Judgment.  

c. Berdasarkan pengujian secara parsial Pengalaman Auditor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Audit Judgment.  

d. Berdasarkan pengujian secara parsial Independensi berpengaruh signifikan 

terhadap Audit Judgment. 

e. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R
2 
 

sebesar 0,147 atau sebesar 14,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Audit 

Judgement  yang dapat dijelaskan oleh variabel kompleksitas tugas, tekanan 

ketaatan, pengalaman auditor, dan independensi sebesar 14,7%, sedangkan 

85,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian 

ini seperti gender, pengetahuan, self-efficacy dan lain-lain. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang adadalam penelitian ini, maka dapatdikemukkan 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan, yaitu : 

a. Temuan dari penelitian ini hanya dapat dijadikan analisis publik di 

wilayah Jakarta Selatan. Maka  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  

UPN VETERAN JAKARTA



memperluas  populasi  penelitian,  misalkan untuk kantor akuntan publik 

di Wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya 

dapat digeneralisasikan untuk seluruh auditor. 

b. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitan lebih banyak jumlah KAP 

nya, untuk lingkup yang lebih luas jadi untuk memperkuar validitas 

eksternal diperlukan penelitian lebiih lanjut. 

c. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap Audit Judgment seperti, kemampuan dan 

pengetahuan. Komponen pengetahuan yang merupakan komponen penting 

dalam suatu keahlian. 

d. Auditor harus memiliki professionalisme yang tinggi sehingga tugas-tugas 

yang diberikan kepada auditor dapat dipahami dengan jelas. Auditor yang 

melakukan audit diharapkan dapat bersikap Independen yaitu bersikap 

jujur serta tidak mudah berpengaruh dengan pihak lain saat melakukan 

audit. 

e. Peneliti Ini bermanfaat agar perusahaan dapat mengetahui bagaimana 

kinerja auditor dalam memberikan keputusan atas laporan keuangan 

perusahaan. 
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