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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Kesimpulan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna menguji hipotesis yang telah dibangun di 

bagian awal yaitu pengaruh tekanan ketaatan, pengalaman dan kompleksitas 

tugas terhadap audit judgement dan sesuai kuesioner yang telah didapatkan dari 

auditor di wilayah jakarta selatan dan dilakukan pengolahan data menggunakan 

aplikasi SPSS, hasilnya menyatakan bahwa : 

a. Audit judgement tidak dipengaruhi oleh kompleksitas tugas karena 

dengan tugas yang sekiranya banyak dan sulit untuk diintegrasikan, 

pertimbangan tetap bisa dibuat berdasarkan informasi yang telah 

didapatkan sehingga tidak menghambat proses pembuatan audit 

judgement. 

b. Audit judgement juga terbukti tidak dipengaruhi oleh variabel 

pengalaman karena pengalaman baru dapat dikatakan berpengaruh 

ketika seorang auditor melaksanakan tugas audit secara berulang pada 

suatu sektor industri sedangkan apabila dihadapi dengan sektor lainnya 

tentu mereka belum berpengalaman karena belum pernah melakukan 

proses audit pada sektor yang baru tersebut. Dan untuk jenis 

penugasannya juga beragam yang menjadi salah satu faktor pendukung 

bahwa audit judgement tidak dipengaruhi oleh pengalaman dimana 

auditor juga pasti melaksanakan audit dengan jenis penugasan yang 

beragam.  

c. Namun tekanan ketaatan dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh 

terhadap variabel audit judgement dimana apabila seorang auditor 

dihadapi dengan situasi yang mau tidak mau harus melanggar 

profesionalitas demi keberlangsungan pekerjaan itu sendiri, mereka 

harus menuruti kemauan entitas maupun atasan dalam menghasilkan 

pertimbangan audit yang baik agar perusahaan bisa tetap berjalan dan 

auditor pun tetap dapat melakukan tugasnya sebagai seorang auditor. 
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Karena tidak menutup kemungkinan apabila auditor tersebut dapat 

diberhentikan dari pekerjaannya ketika tidak menaati perintah dari 

atasannya.  

 

V.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan dikarenakan adanya 

hal-hal yang membuat peneliti kesulitan dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan dan juga situasi sedang dalam keadaan yang tidak mendukung 

jalannya penelitian, berikut merupakan keterbatasannya  : 

a. Untuk cakupan wilayah penelitiannya hanya mengambil sampel dari 

auditor-auditor KAP di wilayah Jakarta Selatan. 

b. Sedang dalam masa pandemi COVID-19 dimana banyak KAP yang 

menyelenggarakan WFH (Work From Home). 

c. Variabel yang masih kurang memadai karena hanya menggunakan 3 

variabel sehingga kurang merepresentasikan secara keseluruhan dari 

topik audit judgement. 

d. Tidak semua kuesioner yang disebar secara langsung dapat diisi karena 

keterbatasan auditor yang bekerja di kantor saat PSBB  diterapkan oleh 

pemerintah. 

e. Saat ini sedang masa peak seasson sehingga banyak auditor yang WFH 

pun sangat sibuk. 

 

V.3.  Saran 

Menyesuaikan keterbatasan yang dialami peneliti, peneliti mengharapkan 

untuk penelitian selanjutnya dapat lebih bermanfaat diantaranya :  

a. Memperbanyak variabel yang berkaitan dengan audit judgement agar 

dapat merepresentasikan variabel audit judgement itu sendiri. 

b. Menambah cakupan wilayah penelitian dengan menggunakan sampel 

yang lebih banyak. 

c. Lebih dipikirkan lagi ketika ingin melaksanakan penelitian 

menggunakan kuesioner saat KAP sedang dalam masa peak seasson 

sehingga penelitian menjadi kurang maksimal. 
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d. Bagi auditor agar lebih ditingkatkan lagi terkait integritasnya sebagai 

seorang auditor yang menjaga profesionalitas dalam melakukan 

pekerjaannya.  
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