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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, 

pengalaman auditor, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja 

dan pengetahuan auditor terhadap audit judgment. Responden pada penelitian 

ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di 

wilayah  Pekanbaru, yang berjumlah 40 orang yang bekerja pada 8 Kantor 

Akuntan Publik. Bedasarkan pada data yang dikumpulkan dan hasil pengujian 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :   

1. Variabel gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment yang 

dikeluarkan oleh auditor. Hal ini menunjukan bahwa perbedaan jenis 

kelamin antara pria dan wanita dengan perbedaan berbagai sifat dan 

karakter individu masing-masing tidak berpengaruh terhadap Audit 

judgment yang diambil oleh auditor pria dan wanita. 

2. Variabel pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment 

yang dikeluarkan oleh auditor. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

oleh auditor maka semakin baik audit judgment yang dibuat oleh auditor. 

Auditor yang memiliki pengalaman audit lebih banyak akan membuat 

audit judgment yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang memilik 

lebih sedikit pengalaman audit. 
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3. Variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit 

judgment yang dikeluarkan oleh auditor.  Hal ini berarti para auditor 

mengetahui dengan jelas tugas apa yang akan dilakukannya, tidak 

mengalami kesulitan dalam melakukan tugas dan dapat melakukan 

tugasnya dengan baik . 

4. Variabel tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment 

yang dikeluarkan oleh auditor. 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 juga menunjukkan 

bahwa auditor junior tidak memiliki keberanian untuk tidak mentaati 

perintah atasan dan keinginan klien  walaupun instruksi tersebut tidak 

tepat. 

5. Variabel kemampuan kerja tidak berpengaruh terhadap audit judgment 

yang dikeluarkan oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan kerja tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kehandalan suatu judgment yang diambil oleh auditor. 

6. Variabel pengetahuan auditor berpengaruh secara positif terhadap audit 

judgment yang dikeluarkan oleh auditor. Hal ini dapat diartikan, jika 

pengetahuan auditor meningkat, maka audit judgement akan 

mengalami peningkatan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor 

merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi auditor 

dalam mengambil keputusan. 
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7. Gender, pengalaman auditor,kompleksitas tugas,  tekanan ketaatan, 

kemampuan kerja dan penegtahuan auditor terhadap audit judgment. 

Hal ini dapat dilihat dari signifikansi yaitu 0,000. Dapat dilihat nilai F 

hitung sebesar 34,866 dengan signifikansi 0,000 karena tingkat 

signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka model regresi ini dapat 

digunakan untuk memprediksi kehandalan judgment yang dikeluarkan 

oleh auditor atau dapat dikatakan jika gender, pengalaman auditor, 

kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, kemampuan kerja dan 

pengetahuan auditor berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

audit judgment yang dikeluarkan oleh auditor. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah 

sampel penelitian, seperti Padang, Jakarta, Medan, dan lainnya. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan metode penelitian 

yang berbeda, seperti wawancara kepada beberapa orang auditor untuk 

mendapatkan hasil yang lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

 

 


