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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan supaya menemukan bukti empiris serta 

melakukan analisis pengaruh signifikan pengalaman audit, tekanan ketaatan, serta 

independensi kepada Audit Judgment. Responden pada riset ini berjumlah 90 auditor 

yang bertugas di KAP Jakarta. Bersumber pada hasil penelitian serta pembahasan 

yang sudah selesai dilaksanakan dengan memakai program Partial Least Square 

sehingga bisa ditarik kesimpulan yakni seperti berikut: 

a. Variabel pengalaman audit secara parsial punya pengaruh signifikan kepada 

Audit Judgment. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai makin banyak 

pengalaman auditor sehingga mengakibatkan audit Judgment yang dihasilkan 

bakal makin baik. Seseorang auditor yang memiliki pengalaman bakal dapat 

mempertajam sensibilitasnya untuk mengetahui informasi, penyelewengan 

serta kekeliruan cara menyajikan laporan keuangan yang memiliki keterkaitan 

pada penyusunan Judgment. Bisa ditarik kesimpulan mengenai auditor 

tersebut bahwa jika auditor yang sudah memiliki pengalaman audit yang 

tinggi akan mengerti dalam pengambilan sebuah keputusan karena belajar dari 

pengalaman – pengalaman sebelumnya guna menghasilkan hasil audit yang 

lebih berkualitas. 

b. Variabel tekanan ketaatan secara parsial tidak punya pengaruh signifikan 

kepada Audit Judgment , dapat dikatakan mengenai tekanan ketaatan tidak 

punya pengaruh yang signifikan kepada Audit Judgment. Kemudian bisa 

ditarik kesimpulan mengenai tidak semua auditor bisa menerima tekanan oleh 

klien ataupun atasan supaya melaksanakan perbuatan yang menyeleweng.  
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c. Variabel Independensi secara parsial punya pengaruh signifikan kepada Audit 

Judgment. Dapat diketahui bahwa dalam pembuatan sebuah judgment auditor 

tidak dapat memihak pada sebuah kepentingan siapapun. Sikap inilah yang 

seharusnya dipertahankan oleh auditor supaya hasil judgment menjadi lebih 

maksimal. Ketika hasil judgment ini maksimal maka sebuah sikap 

kepercayaan dan rasa yakin dari pihak ketiga pun akan semakin kuat 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terbebas oleh keterbatasan, yakni seperti berikut: 

a. Adanya keterbatasan dalam penyebaran kuesioner, karena sedang pandemic 

Covid – 19 saat ini banyak Kantor Akuntan Publik yang tidak mampu 

menerima kuesioner peneliti dengan alasan banyak auditor yang sedang WFH 

(Working From Home). 

b. Penyebaran kuesioner tidak dapat dilakukan dengan maksimal, karena satu 

Kantor Akuntan Publik hanya menerima  5 – 7 kuesioner saja sehingga 

peneliti harus mencari Kembali kantor akuntan publik yang mau menerima 

kuesioner tersebut. 

c. Penulis belum memasukkan semua variabel lain yang sesuai dengan topik 

penelitian, seperti faktor lain yang mempengaruhi audit judgment, contohnya: 

tekanan anggaran waktu, pengetahuan auditor, kompetensi auditor, keahlian 

audit, gender, dan lain lain.  

d. Peneliti tidak bisa menguji pada masing – masing kuesioner yang dinamakan 

UJI PLOT, dikarenakan peneliti tidak mengetahui uji tersebut. 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulaniyang sudah dilaksanakan dalam penelitian ini 

sehingga peneliti mempersembahkan saran teoritis dan praktis yakni sebagai berikut  

a. Saran Teoritis  
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1) Bagi peneliti berikutnya supaya dapat memperbanyak variabel-

variabel lainnya yang dapat memengaruhi Audit Judgment seperti 

gender, kompetensi auditor, dan lain – lain.  

2) Penelitian ini sebagai salah satu refrensi yang dikerjakan di wilayah 

Jakarta, sehingga supaya peneliti berikutnya senantiasa bisa dapat 

memperluas daerah penelitian. Guna dapat mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal.  

b. Saran Praktis  

1) Bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya senantiasa selalu 

mematuhi aturan dan bekerja secara profesionalitas serta menjunjung 

tinggi sikap jujur atau independensi agar sesuai dengan laporan 

keuangan yang telah tersajikan dari manajemen serta menghasilkan 

Audit Judgment yang semakin baik.  

2) Bagi KAP senantiasa memastikan mengenai auditor yang bertugas 

pada KAP tersebut mempunyai sikap independensi, mematuhi segala 

aturan dan tidak menerima tekanan dari pihak manapun.  
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