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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V. I Simpulan  

      Setelah melakukan penelitian dan beberapa pengujian hipotesis terkait 

pengaruh task complexity, time budget pressure, dan locus of control terhadap 

kualitas audit yang mana dalam penelitian ini juga menggunakan variabel 

moderasi etika auditor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a.  Task complexity berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oleh 

karena itu, semakin terstukturnya tugas yang diberikan kepada auditor 

maka semakin meningkat juga kualitas audit yang dihasilkan. 

b. Time budget pressure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh 

karena itu, apabila time budget pressure yang diberikan singkat, tetap 

akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. 

c. Locus of control memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Oleh karena itu, semakin tinggi locus of control maka akan meningkat 

kualitas audit yang dihasilkan. 

d. Etika auditor tidak memoderasi hubungan task complexity terhadap 

kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat auditor dihadapkan 

dengan kesulitan tugas, auditor tetap menerapkan kode etik profesi yang 

ada. 

e. Etika auditor tidak memoderasi hubungan time budget pressure terhadap 

kualitas audit. Hal ini menunjukan bahwa meskipun time budget pressure 

secara singkat, auditor yang memegang penuh etika auditor akan tetap 

cenderung menjalankan prosedur audit.  

f. Etika auditor tidak memoderasi hubungan Locus of control terhadap 

kualitas audit. Hal ini menunjukan apabila auditor menerapkan kode etik 

dalam melakukan proses audit maka akan sesuai dengan prosedur audit 

yang berlaku. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka, peneliti ingin memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya: 

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

terus mempertimbangkan dan mampu memperkirakan tingkat 

kompleksitas tugas yang dihadapi dimana nantinya agar tidak menurunkan 

kualitas audit. Kemudian, diharapakan untuk seluruh auditor pemeriksa 

BPK RI agar mendapatkan lebih banyak pelatihan serta pengalaman 

praktis dari proses pengauditan agar para auditor dapat mendeteksi salah 

saji laporan keuangan tanpa menghilangkan beberapa langkah pengauditan 

apabila mengalami tekanan waktu yang terbatas. Selanjutnya auditor harus 

meningkatkan pengendalian diri pada proses pengauditan agar dapat 

menambah kepercayaan publik terhadap hasil yang dikerjakan. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, riset ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan atau pengetahuan baru terutama dalam penggunaan variabel 

yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti beban kerja auditor, 

pengalaman auditor, Skeptisme Professional, serta integritas auditor. 

peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian serta 

memperbanyak jumlah responden agar mendapatkan hasil yang valid dan 

dapat digeneralisasi. 
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