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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keahlian audit, 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman terhadap audit 

judgment dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keahlian audit(KA) 

mempunyai thitung (2,930) lebih besar daripada ttabel (2,021) dan 

diperolah nilai signifikansi 0,006< = 0,05. Hipotesis pertama (H1) 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian audit 

berpengaruh terhadap audit judgment. Hal ini berarti bahwa keahlian 

audit meningkatkan audit judgment. Sedangkan apabila keahlian audit 

menurun maka akan menurunkan audit judgment. 

2. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa tekanan ketaatan(TK) 

mempunyai thitung (-1,997) lebih kecil daripada ttabel (2,021) dan 

diperoleh nilai signifikansi 0,053 >  = 0,05. Hipotesis kedua (H2) 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh terhadap audit judgment. Hal ini berarti bahwa tinggi 

rendahnya tekanan ketaatan tidak mempengaruhi audit judgment. 

3. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kompleksitas tugas(KT) 

mempunyai thitung (-1,511) lebih kecil daripada ttabel (2,021) dan 

diperoleh nilai signifikansi 0,139 >  = 0,05. Hipotesis ketiga (H3) 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tugas tidak 
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berpengaruh terhadap audit judgment. Hal ini berarti bahwa tinggi 

rendahnya kompleksitas tugas tidak mempengaruhi audit judgment. 

4. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pengalaman(Peng) 

mempunyai thitung (2,514) lebih besar daripada ttabel (2,021) dan 

diperoleh nilai signifikansi 0,016 <  = 0,05. Hipotesis keempat ( H4) 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh 

terhadap audit judgment. hal ini berarti bahwa pengalaman 

meningkatkan audit judgment. Sedangkan apabila pengalaman 

menurun akan menurunkan audit judgment. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan 

yang dialami oleh peneliti. Namun diharapkan keterbatasan ini tidak 

mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mencakup delapan Kantor Akuntan Publik yaitu 

dua KAP di Surakarta dan enam KAP di Yogyakarta. Ada beberapa 

Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta yang tidak bersedia menjadi 

obyek penelitian, sehingga tidak mencakup keseluruhan kantor 

Akuntan Publik yang berada di Kota Yogyakarta. 

2. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebar 

kuesioner yang mempunyai keterbatasan berpotensi bias dan 

responden bisa mengartikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

secara berbeda dari yang dimaksud oleh peneliti. 
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3. Terdapat variabel independen lain yang belum mampu dijelaskan 

sebesar 54,2% terhadap variabel audit judgment. 

C. Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya bisa mencakup secara utuh dan 

lengkap Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta sehingga tingkat 

generalisasinya lebih baik lagi, atau peneliti selanjutnya dapat 

mengganti objek penelitian yang berbeda. 

2. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan 

karena instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang 

tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-

masing. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan observasi atau 

pengamatan langsung kedalam intansi yang dijadikan lokasi 

penelitian. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambahkan variabel 

lain yang dapat diprediksi mempengaruhi audit judgment seperti 

independensi, gender, konflik peran, dan persepsi etis. Atau bisa juga 

menambahkan variabel intervening maupun moderating. 


