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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh pengalaman 

auditor, kompleksitas tugas, serta self-efficacy terhadap audit judgment pada 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada situs Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) yang berada di Wilayah Jakarta Selatan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengujian secara simultan, terbukti bahwa variabel independen  

Pengalaman Auditor, Kompleksitas Tugas, dan Self-Efficacy secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen Audit Judgment. 

b. Secara individual, pengalaman auditor terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap audit judgment. pengalaman auditor meningkat, maka akan 

menaikkan Audit Judgment pada laporan keuangan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi pengalaman auditor  maka  audit  

judgment  yang dihasilkan akan semakin tepat. 

c. Secara Individual, kompleksitas tugas terbukti berpengaruh tidak 

signifikan terhadap audit judgment. Karena dalam hal ini auditor 

memiliki profesionalitas, dimana auditor dapat mengetahui dengan jelas 

pekerjaan mana saja yang akan dilakukan dan apa yang yang harus 

dilakukannya dalam pekerjaan audit. Sehingga tinggi rendahnya  

kompleksitas  yang  dihadapi  tidak  mempengaruhui auditor  dalam  

pembuatan  audit judgment. 

d. Melalui uji determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
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sebesar 0,301 atau sebesar 30,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Audit Judgment yang dapat dijelaskan oleh variabel pengalaman auditor, 

kompleksitas tugas serta self-efficacy sebesar 30,1%, sedangkan 69,9% 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini 

seperti gender, pengetahuan, dan lain-lain. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut: 

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

wilayah Jakarta Selatan. Maka  penelitian  selanjutnya  diharapkan  

dapat  memperluas  populasi  penelitian,  misalkan untuk kantor akuntan 

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

nantinya dapat digeneralisasikan untuk seluruh auditor. 

b. Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan bisa  dengan  menambahkan 

variabel  lain yang diduga mempengaruhi Audit Judgment. 

c. Perlu  diperbanyaknya  pengalaman  audit untuk membantu dalam 

melakukan audit sehingga dapat membantu untuk mengambil keputusan 

secara tepat dan cepat. 
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