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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris gender, tekanan
ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor terhadap audit judgement
pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru.
Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda
yang telah dijelaskan pada bab 1V dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Gender

merupakan

suatu

konsep

analitis

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut nonbiologis, yaitu dari aspek sosial, budaya

maupun psikologis. Dari segi

konstruksi gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan
tetapi lebih menekankan pada konsep analitis yang digunakan untuk
menjelaskan sesuatu. Hasil regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,848
dengan t tabel sebesar 2,028. Karena 0,848<2,028, maka dapat disimpulkan
bahwa hipotesis pertama ditolak, ini berarti gender tidak berpengaruh
signifikan terhadap audit judgement. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan
perbedaan berbagai sifat dan karakter individu masing-masing tidak
berpengaruh terhadap audit judgment yang diambil oleh auditor laki-laki
maupun auditor perempuan.
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2.

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang mempunyai kekuasaan
merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain
dengan perintah yang diberikannya. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan
bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit judgement,
yaitu dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,903 dengan t tabel 2,028.
Karena 4,903>2,028, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua
diterima, ini berarti tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap audit
judgement. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dalam kondisi adanya
perintah dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang
dari standar profesional auditor junior cenderung akan mentaati perintah
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa auditor junior tidak memiliki
keberanian untuk tidak mentaati perintah atasan dan keinginan klien untuk
berpindah walaupun instruksi tersebut tidak tepat. Tentunya sedikit yang mau
mengambil risiko untuk mencari pekerjaan lain dan kehilangan klien sebagai
konsekuensi menentang perintah atasan dan keinginan klien yang tidak tepat
yang menyimpang dari standar profesional.

3.

Kompleksitas tugas merupakan sulitnya suatu tugas yang disebabkan
terbatasnya kababilitas, daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan
masalah yang dimiliki oleh seorang yang membuat keputusan. Seorang
auditor selalu dihadapkan dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda dan
terkait satu sama lain. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa
kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit judgement, yaitu
dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,962 dengan t tabel 2,028. Karena
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2,962>2,028, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, ini
berarti kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit judgement.
Hal ini menunjukkan bahwa pada situasi tugas yang sulit dan kompleks
berpengaruh terhadap judgment yang diambil auditor dalam menentukan
pendapat terhadap hasil auditannya.
4.

Pengalaman merupakan keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang
dari peristiwa-peristiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Dari
pengalaman seseorang dapat belajar dari kesalahan-kesalahannya dimasa lalu,
sehingga nantinya akan menambah kinerjanya dalam melakukan tugas.
Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengalaman auditor
berpengaruh signifikan terhadap audit judgement, yaitu dapat dilihat dari nilai
t hitung sebesar 3,070 dengan t tabel 2,028. Karena 3,070>2,028, maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima, ini berarti pengalaman
auditor berpengaruh signifikan terhadap audit judgement. Hal menunjukkan
bahwa pengalaman dapat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi
kecurangan, semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin tinggi
kualitas judgment yang akan dibuat.

5.

Secara simultan variabel Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas dan
Pengalaman Auditor, berpengaruh positif terhadap Audit Judgment pada
Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. Hasil pengujian secara serentak (uji F)
menerima hipotesis ke 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersamasama gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor
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berpengaruh terhadap audit judgement tercermin dari nilai f hitung> f tabel
yaitu 13,719>2,63.
6.

Diperoleh nilai R² (R Square) sebesar 0,604 atau 60,4 %. Hal ini
menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen
(gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalman auditor)
terhadap variabel dependen (audit judgement) sebesar 60,4 %. Hal ini berarti
masih banyak variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan variabel Audit
Judgment.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan
masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam
penelitian ini antara lain:
1.

Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji audit judgement dalam
penelitian ini hanya terbatas pada gender, tekanan ketaatan, kompleksitas
tugas, dan pengelaman auditor, untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa
menambahkan unsur-unsur yang lain sebagai faktor yang mempengaruhi
audit judgement.

2.

Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat
kesibukan dari pihak responden, responden meminta agar kuesioner
ditinggalkan, sehingga peneliti tdak bisa mengendalikan jawaban responden.
Oleh karena itu, jawaban yang diberikan responden belum tentu
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
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3.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit dan hanya
terfokus pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada
di pekanbaru saja.

5.3 Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara
lain:
1.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang dapat memberikan masukan bagi
auditor agar lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan
audit judgement.

2.

Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya
yang dapat mempengaruhi audit judgement.

3.

Peneliti selanjutnya dapat memperluas daerah survey, dalam artian tidak
hanya di Pekanbaru saja, tetapi didaerah lain yang ada di Indonesia.

