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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

komitmen profesi, etika profesi, tekanan anggaran, tekanan anggaran waktu 

dan independensi terhadap kinerja auditor eksternal pada KAP yang ada di 

Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen profesi terhadap 

kinerja auditor, yaitu tercermin dari nilai t hitung X1 sebesar 2,093 dengan 

nilai signifikansi 0,045 serta t tabel 2,04. Nilai signifikansi 0,045 < 0,05 

serta t hitung 2.093 > 2,04 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (X1) 

berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti Hipotesis diterima, 

artinya ada pengaruh X1 terhadap Y. 

2. Tidak Terdapat pengaruh yang signifikan etika profesi terhadap kinerja 

auditor, yaitu tercermin dari nilai thitung X2 sebesar 0,004 dengan nilai 

signifikansi 0,997 serta t tabel 2,04. Nilai signifikansi 0,997 > 0,05 serta t 

hitung 0,004 < 2,04 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (X2) 

berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti Hipotesis ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tekanan anggaran terhadap 

kinerja auditor, yaitu tercermin dari nilai thitung X3 sebesar 2,833 dengan 

nilai signifikansi 0,008 serta t tabel 2,04. Nilai signifikansi 0,008 < 0,05 

serta t hitung 2.833 > 2,04 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (X3) 
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berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti Hipotesis diterima, 

artinya ada pengaruh X3 terhadap Y. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tekanan anggaran waktu terhadap 

kinerja auditor, yaitu tercermin dari nilai thitung X4 sebesar 2,190 dengan 

nilai signifikansi 0,036 serta t tabel 2,04. Nilai signifikansi 0,036 < 0,05 

serta t hitung 2.190 > 2,04 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (X4) 

berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti Hipotesis diterima, 

artinya ada pengaruh X4 terhadap Y. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi terhadap kinerja 

auditor, yaitu tercermin dari nilai thitung X3 sebesar 2,108 dengan nilai 

signifikansi 0,043 serta t tabel 2,04. Nilai signifikansi 0,043 < 0,05 serta t 

hitung 2.108 > 2,04 t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa (X5) 

berpengaruh secara parsial terhadap (Y). Hal ini berarti Hipotesis diterima, 

artinya ada pengaruh X5 terhadap Y. 

6. Berdasarkan nilai R menyatakan sebesar 83,8 % variasi perubahan 

variabel kinerja auditor dijelaskan oleh variasi perubahan variabel 

komitmen profesi, etika profesi, tekanan anggaran, tekanan anggaran 

waktu dan Independensi. Sementara sisanya sebesar 16,2 % diterangkan 

oleh faktor lain diluar kedua variabel di atas yang tidak ikut terobservasi. 
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5.2 Saran 

1. Saran yang dapat disampaikan KAP yang ada pada Kota Pekanbaru agar 

tetap mengevaluasi kinerja auditor dengan memperhatikan komitmen 

profesi, etika profesi, tekanan anggaran, tekanan anggaran waktu dan 

independensi. 

2. Bagi para peneliti selanjutnya, agar menambah variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja auditor seperti lingkungan kerja, motivasi auditor, 

sistem penghargaan, strategi organisasi, atau dengan variabel yang sama. 

Disarankan untuk melakukan penambahan jumlah sampel sehingga akan 

memberikan hasil yang lebih baik. Serta cakupan wilayah untuk 

penelitiannya diperluas atau dikembangkan lagi ke daerah lain sehingga 

penelitian lebih baik. 

3. Auditor sebaiknya dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman 

pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

agar dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh auditor. 

 

 

 

 

 

 

 


