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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan terkait penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil Uji hipotesis (Uji-T) Kecerdasan Intelektual diketahui nilai thitung 

sebesar 3,878, sedangkan ttabel 1,986, dimana thitung3,878 > ttabel1,986, dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. artinya 

bahwa Kecerdasan Intelektual (X1) berpengaruh positif terhadap Pemahaman 

Audit (Y). 

2. Hasil Uji hipotesis (Uji-T) Kecerdasan Emosional diketahui nilai thitung 

sebesar -1,543, sedangkan ttabel 1,986, dimana thitung -1,543 > ttabel1,986, dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,126 berada lebih tinggi pada α = 0,05. artinya 

bahwa Kecerdasan Emoional (X2) tidak berpengaruh terhadap Pemahaman 

Audit (Y). 

3. Hasil Uji hipotesis (Uji-T) Kecerdasan Spiritual diketahui nilai thitung sebesar 

4,763, sedangkan ttabel 1,986, dimana thitung4,763 > ttabel1,986, dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. artinya bahwa 

Kecerdasan Spiritual (X3) berpengaruh positif terhadap Pemahaman Audit 

(Y). 
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4. Berdasarkan uji Simultan (F) hasil perhitungan diperoleh nilai f test (f hitung) 

sebesar 15,351 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau t 

hitung = 15,35l lebih besar dari ftabel = 2,70. adapun nilai f tabel adalah df1 = 

k-1, df2 = n-k,  k adalah jumlah variabel dan n adalah sampel, df1 = 4-1 = 3, 

df2 = 95- 4 = 91, dapat dilihat di f tabel baris ke 91 kolom ke 3 maka 

diperoleh nilai sebesar 2,70. Menyatakan bahwa Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual berpengaruh Terhadap 

Pemahaman Audit, memberikan kontribusi signifikan terhadap Pemahaman 

Audit. 

5. Berdasarkan uji Koefisien determinasi (R
2
) hasil Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan – keterbatasan. Dengan 

keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan 

datang. Adapun keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner. Dan Responden yang digunakan hanya mahasiswa 
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akuntansi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim riau , sehingga hasil kurang 

dapat digeneralisasi secara luas. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti memberikan 

saran yang dapat dijadikan masukan antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel variabel yang 

lain. Agar dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap Pemahaman 

Auditing. Variabel yang disarankan perilaku belajar, kunjungan 

keperpustakaan, dan kebiasan mengahadapi ujian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden dari seluruh 

universitas yang ada di Pekanbaru baik perguruan tinggi swasta atau negeri 

yang memiliki jurusan akuntansi, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasi secara luas. Dan tidak hanya menggunakan kuesioner tetapi 

juga melakukan wawancara secara langsung supaya hasil penelitiannya 

menjadi lebih baik. 


