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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data yang telah dijelaskan pada 

bab 4, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu tekanan anggaran waktu, 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, pengalaman auditor tidak berpengaruh 

tehadap Audit Judgment.  

Tekanan anggaran waktu adalah estimasi atau taksiran waktu yang 

dialokasikan untuk pelaksanaan tugas audit dalam suatu penugasan dalam 

setiap proses audit. Hasil dari tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh 

terhadap audit judgment karena penugasan yang diberikan seorang auditor 

memang sudah memiliki alokasi waktu yang disesuaikan dengan 

kompleksitas tugas yang diberikan dan auditor harus bisa melaksanakan tugas 

yang diberikan secara efisien. 

Kompleksitas tugas adalah banyak dan beragamnya tugas yang dikerjakan 

oleh auditor yang mempunyai kesulitan dan ada keterbatasan daya ingat serta 

kemampuan untuk mengintergrasikan sebuah masalah yang dihadapi oleh 

personal dalam membuat keputusan. Kinerja yang menurun dapat 

memberikan dampak negatif terhadap kualitas audit judgement menjadi 

kurang tepat. Semakin rendah tingkat kompleksitas tugas, maka audit 

judgement juga akan menurun. Maka dari itu hipotesis ini menunjukkan 

apabila kompleksitas tugas dengan audit judgement tidak ada korelasinya. 

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang dipengaruhi oleh sosial pada setiap 

individu, seperti individu memerintahkan kepada individu yang lain. Tentu 

saja sedikit orang yang ingin mengambil resiko mencari pekerjaan lain dan 

kehilangan klien sebagai konsekuensi karena telah menentang atasan dan 

keinginan klien yang tidak tepat, tetapi sebelum menjadi seorang auditor 

sudah ada penyumpahan untuk profesi, dan seorang auditor melanggar 

peraturan yang sudah ditetapkan oleh IAI maka gelar sebagai akuntan publik 
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akan dicabut. Hasil dari tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap Audit 

judgment.  

Pengalaman auditor adalah pengalaman seorang auditor yang begitu lama 

dalam menjalankan pekerjaannya, dari pengalaman yang begitu banyak 

seorang auditor mampu menangani setiap permasalahan dalam tugasnya. Jika 

auditor tidak memiliki pendidikan dalam bidang pemeriksaan akuntan, maka 

auditor tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam 

standar auditing. Hasil dari pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap 

Audit judgment.  

Kompetensi profesional adalah salah satu yang harus dilaksanakan oleh 

sesorang atau seseorang yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang 

cukup bagi seorang auditor. Hasil dari pengaruh positif yang signifikan antara 

kompetensi auditor terhadap audit judgment dapat memberikan pemahaman 

kepada KAP mengenai pentingnya untuk mengadakan atau memfasilitasi 

karyawannya yaitu para auditor untuk mengikuti workshop, pelatihan 

(training), seminar dan studi lanjut dan kegiatan lainnya yang dapat 

meningkatkan kompetensi auditor rutin dan berkelanjutan. Hasil dari 

kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap Audit judgment.  

Kesimpulan dari pendapat peneliti  kompetensi profesional merupakan hal 

yang terpenting dari auditor dimana auditor untuk mengikuti workshop, 

pelatihan (training), seminar dan studi lanjut agar dapat memberikan 

judgment yang baik bagi klien. 

 

5.2. Keterbatasan  

1. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan hanya berada di wilayah kota 

Surabaya sehingga penelitian ini hanya mengambil sampel di kota surabaya 

2. Peneliti ini merasa kesulitan untuk mendapatkan responden yang mau 

bersedia untuk mengisi kuesioner. Hal ini dikarenakan libur lebaran dihari 

Raya Idul Fitri dimana KAP masih banyak yang belum operasi. Sehingga saat 

menyebarkan kuesioner terjadi penolakan dikarenakan masih banyak auditor 
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belum kembali ketempat kerja dan ada beberapa KAP meminta agar 

kuesioner ditinggalkan.  

3. Peneliti kesulitan dalam mengawasi kebenaran jawaban dari kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. Hal ini dikarenakan peneliti tidak melihat secara 

langsung proses pengisian oleh responden.   

 

5.3. Saran 

Dari hasil penelitian ini dan keterbatasan diatas maka memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

a. Saran Akademis  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan luas wilayah, 

sehingga untuk penyebaran kuesioner tidak hanya di wilayah surabaya. 

2. Untuk penyebaran kuesioner diharapkan tidak dilakukan pada saat libur 

lebaran atau libur nasional karena menyebabkan banyak penolakan dari KAP, 

sehingga dapat menimalis penolakan dari KAP. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara secara langsung kepada responden dan dapat 

melakukan konfirmasi secara langsung.  

 

b. Saran Praktis: 

Auditor yang bekerja di KAP harus mengikuti traning, seminar agar kualitas 

judgment yang dihasilkan dapat lebih baik. 
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