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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan analisis 

regresi berganda yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Time Pressure tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru tidak setuju 

bahwa dengan adanya tekanan waktu dapat mengakibatkan penghentian 

prematur atas prosedur audit, artinya semakin tinggi tekanan waktu yang 

dirasakan, auditor tetap melaksanakan prosedur audit yang telah 

ditetapkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Liantih (2010), Wahyudi (2011), Qurrahman, et al. (2012), dan 

Fatriyani (2017). 

2. Risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di KAP 

Pekanbaru setuju bahwa dengan adanya risiko audit yang tinggi dapat 

berakibat pada tingginya penghentian prematur atas prosedur audit dan 

begitu pula sebaliknya dengan risiko audit yang rendah dapat menurunkan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas, et al. (2006), Wibowo  

(2010), Liantih (2010), Indarto (2011), Qurrahman, et al. (2012), dan Aji 

(2013). 
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3. Materialitas tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Auditor yang bekerja di KAP Pekanbaru tidak setuju 

bahwa tingkat materialitas dapat mengakibatkan pada penghentian 

prematur atas prosedur audit, artinya semakin kecil tingkat materialitas 

yang diterima, auditor tetap melaksanakan prosedur audit yang telah 

ditetapkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Qurrahman, et al. (2012), dan Fatriyani (2017). 

4. Prosedur review dan kontrol kualitas berpengaruh signifikan terhadap 

praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Auditor yang bekerja di 

KAP Pekanbaru setuju bahwa ketika prosedur review dan kontrol kualitas 

dalam suatu KAP semakin efektif, maka semakin kecil kemungkinan 

auditor akan melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit, 

dan begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Weningtyas, et al. (2006), Wibowo  (2010), 

Liantih (2010), Indarto (2011), dan Qurrahman, et al. (2012). 

5. Kesadaran etis berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di KAP 

Pekanbaru setuju bahwa dengan adanya kesadaran etis yang tinggi dapat 

membantu auditor untuk memprediksi suatu keputusan untuk tidak 

melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2011). 

6. Locus of control eksternal memiliki pengaruh secara signifikan dengan 

penghentian prematur atas prosedur audit. Dengan demikian, auditor yang 
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bekerja di KAP Pekanbaru yang memiliki locus of control eksternal yang 

tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan praktik 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Liantih (2010). 

7. Time pressure, risiko audit, materialitas, prosedur review dan kontrol 

kualitas oleh KAP, kesadaran etis, serta locus of control berpengaruh 

secara simultan dan signifikan terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Weningtyas, et al. (2006), Liantih (2010), Qurrahman et al. 

(2012), dan Aji (2013). 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sampel dalam 

penelitian ini hanya mencakup KAP di wilayah Pekanbaru, faktor internal dan 

eksternal yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, penelitian ini tidak 

menggunakan metode wawancara serta waktu penyebaran dan pengumpulan 

kuesioner pada bulan Februari kurang tepat karena dilakukan saat auditor sedang 

sibuk mengaudit.  

5.3.  Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah sampel penelitian. 
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b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lainnya, 

seperti komitmen profesional, motivasi, serta karakteristik personal auditor 

lainnya. 

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara langsung 

kepada responden. 

d. Penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian yang 

tepat saat menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


