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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris Struktur Audit, 

Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kinerja 

Auditor pada Inspektorat Jenderal Provinsi Riau dengan jumlah respondennya 64 

responden. Pengambilan sampel menggunakan Metode Sensus, karena sedikitnya 

jumlah auditor yang bekerja di Inspektorat Jenderal Provinsi Riau. Jumlah kuesioner 

yang dibagikan berjumlah 64 rangkap dan kembali sesuai dengan jumlah kuesioner 

yang dibagikan yaitu sebanyak 64 rangkap. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maupun pengujian yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial Struktur Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Auditor pada 

Auditor Inspektorat Jenderal Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dengan nilai t 

hitung > t tabel sebesar -1,548 > -2,000. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian dari Rheny Afriana Hanif (2013) yang menyatakan bahwa Struktur 

Audit berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 

2. Secara parsial Konflik Peran pengaruh positif terhadap Kinerja Auditor dengan 

nilai t hitung > t tabel sebesar 3,271 > 2,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Heny Arianti (2015) yang menyatakan bahwa Konflik Peran 

berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 
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3. Secara parsial Ketidakjelasan Peran berpengaruh negatif terhadap Kinerja 

Auditor dengan nilai t hitung > t tabel sebesar -0,835 > -2,000. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Nurul Azizah (2015) yang menyatakan bahwa 

Ketidakjelasan Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 

4. Secara parsial Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Auditor dengan nilai t hitung > t tabel sebesar 2,718 > 2,000. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Azizah (2015) yang menyatakan 

bahwa Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh Positif terhadap Kinerja Auditor. 

5. Secara bersama-sama (simultan) Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan 

Peran dan Tekanan Anggaran Waktu berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Auditor pada Inspektorat Jenderal Provinsi Riau. Hasil ini dapat dilihat 

berdasarkan tabel 4.16 yang mana diperoleh F hitung > F tabel (5,365 > 2,527) 

dengan sig. 0,001 < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

6. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dimiliki oleh 

variabel yang diamati adalah sebesar R
2
=0,267. Artinya adalah bahwa 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sebesar 26,7%, sedangkan sisanya sebesar 73,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model ini. 
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5.2 Keterbatasan 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada, diantaranya yaitu penelitian ini 

terbatas pada objek penelitian profesi auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi 

Riau. Sehingga dimungkinkan adanya perbedaan hasil, pembahasan ataupun 

kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda, serta kesimpulan yang diambil 

mungkin hanya berlaku pada Inspektorat Provinsi Riau dan tidak dapat di 

generalisasikan pada beberapa Inspektorat Provinsi Riau.  

Selain itu, dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, sehingga masih 

ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak 

cermat, tidak serius dan responden yang menjawab tidak jujur, serta pertanyaan yang 

kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur pengaruhnya terhadap Kinerja Auditor dalam penelitian ini juga 

hanya sebatas pengaruh Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan 

Tekanan Anggaran Waktus ehingga masih banyak faktor lain yang perlu 

ditambahkan. 
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5.3 Saran 

 

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Menambah variabel bebas dan faktor-faktor lainnya yang memiliki kemungkinan 

untuk berpengaruh terhadap Kinerja Audit seperti Motivasi, Opini Audit dan 

lain-lain yang berhubungan dengan Kinerja Auditor. 

b. Mengembangkan serta melengkapi model penelitian yang lebih komprehensif 

dengan memasukkan seperti pengaruh variabel sistem pemerintahan, politik, 

sosial dan psikologi yang lain.  

c. Mengembangkan penelitian untuk membandingkan Kinerja Auditor Inspektorat 

di dua seperti Provinsi Riau dengan Provinsi lain, sehingga menghasilkan temuan 

penelitian yang lebih lengkap. 

 




