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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujun untuk menguji pengaruh lowballing, audit 

tenure dan tekanan waktu terhdap pemberian opini audit di KAP Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Lowballing berpengaruh positif terhadap Pemberian Opini Audit, Audit Tenure 

berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit, Tekanan Waktu berpengaruh 

positif terhadap pemberian opini audit dan secara keseluruhan baik Lowballing, 

audit tenure, dan secara keseluruhan variabel (X)  berpengaruh terhadap variabel 

(Y) dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 38,9% sisanya tidak dapat 

ditentukan. 

 5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan dan dijalankan dengan 

benar dan sesuai dengan pedoman ilmiah. Namun dalam penelitian inimasih 

terdapat berberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penelitaian selanjudnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Berikut ini adalah 

berberapa keterbatasan dalam penelitian: 

1. Penelitian ini haya meneliti dari variabel independen Lowballing, Audit 

Tenure dan Tekanan Waktu terhadap variabel dependen pemberian opini 

audit. Masih bisa dikembangkan lagi dan mendalam penyebab variabel 

tersebut dengan hasil opini tersebut dengan menggunakan studi eksperimen. 
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2. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis, kesulitan mendapatkan KAP yang 

termasuk di IAPI untuk diteliti dan mendaptkan KAP yang mau menerima 

kuesioner dari peneliti sehingga jumlah sampel digunakan ini masih kurang 

cukup. 

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini haya menggunakan kuesioner/ 

angket sehingga berisikan pernyataan yang di isi oleh auditor. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi penelitaian selanjudnya: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah sebagai pembuet regulasi atau pembuat peraturan KAP 

sebagaimana termasud kementrian keuagan dan OJK membrikan penjelasan 

berapa biaya audit dengan tingkat rincian yang tersebut sehingga memiliki 

acuan dan menghindari terjadinya tindak kecurangan. 

2. Bagi Auditor 

Auditor seharusnya berkerja secara profesional dengan mnjunjung 

tinggi aturan yang telah dibuat dan tidak boleh dilanggar. Walawpun ada 

klien yang nakal atau ingin bermain untuk mendapatkan opini yang bagus 

sebagai auditor harus menolak untuk memberikan pengauditan dan 

menjunjung asas jujur dan transparan. 

3. Bagi Penelitian Selanjudnya 

Bagi penelitian selanjudnya yag tertarik untuk melakukan kajian 

dibidang yang sama dapat menambah variabel dependen maupun independen 
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yang kemungkinan memiliki pengaruh lowballing, audit tenure, tekanan 

waktu dan pemberian opini audit atau dapat menggunakan variabel-variabel 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel 

baru yang akan meningkatkan kualitas pemberian opini audit. Penelitaian 

selanjudnya harus di tambah populasi sampel dan juga bisa memperluas 

penelitaian KAP selain di Pekanbaru.  

 


