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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   pembahasan yang   dilakukan   maka

dapat   ditarik  kesimpulan bahwa pengaruh gender terhadap kualitas hasil kerja auditor

internal menunjukkan hasil yang tidak signifikan, berdasarkan table 4.11 dapat diketahui

bahwa tingkat signifikan sebesar 0,395 lebih besar dari 0,05 artinya Ho diterima. Atau,

probabilitas gender tidak mempengaruhi kualitas audit. Sehingga secara ANOVA tidak

ada pengaruh signifikan antara gender terhadap kualitas audit.

Hipotesis dalam penelitian ini ditolak, dimana sebagian besar  responden

dalam penelitian ini tidak memiliki perbedaan kualitas audit antara  auditor  pria

maupun wanita. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pria dan wanita memiliki

perbedaan gender dalam masyarakat, hal tersebut tidak mempunyai pengaruh

kognitif dalam pembuatan audit judgment yang dilakukan berdasarkan

pengetahuan  dan pengalaman yang dimiliki  untuk  menghasilkan audit yang

berkualitas.

5.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam

penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada gender, untuk penelitian selanjutnya

diharapkan bisa menambahkan unsur-unsur yang lain sebagai factor yang

mempengaruhi kualitas audit melalui opini audit going concern.
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2. Subyek yang digunakan hanya pada mahasiswa Akuntansi Konsentrasi

Audit yang diminta membayangkan dirinya sebagai seorang auditor yang

bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).

3. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, sehingga masih

ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban

yang tidak cermat, tidak serius dan subyek yang menjawab tidak jujur,

serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh subyek.

5.3 Kelemahan Dalam Metode Eksperimen

Dalam setiap penelitian eksperimen yang berkaitan dengan validitas

internal mengandung beberapa kelemahan. Menurut Cambell dan Stanley dalam

Ross dan Morrison (2003 : 1024) ada beberapa kelemahan dalam validitas

internal, antara lain: history, maturation, testing, instrumentation, selection,

statistical regretion, experiment mortality, diffusion of treatments. Kelemahan-

kelemahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) History, banyak kejadian di masa lampau yang dapat mempengaruhi

validitas penelitian eksperimental yang disebabkan oleh adanya interaksi antar

individu. (2) Maturation, beberapa perubahan dapat terjadi pada dependent

variable yang berfungsi dalam kurun waktu dan bukannya kejadian yang spesifik

ataupun kondisi tertentu. Terutama berkaitan dnegan jangka waktu pengamatan

yang memakan waktu lama. (3) Testing, proses pengujian juga dapat

menimbulkan distorsi yang akan mempengaruhi hasilhasil eksperimen. (4)

Instrumentation, instrumen yang digunakan dalam penelitian eksperimen kadang

kala sudah tidak sesuai lagi dengan standar yang berlaku. (5) Selection, peneliti
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kadang masih menggunakan unsur subjektifitas dalam memilih orang yang akan

dijadikan objek eksperimen yang baik. (6) Statistical regretion, peneliti

kadangkala dihadapkan pada kesulitan apabila hasil yang diperoleh dalam

penelitian menghasilkan skor yang ekstrim. (7) Experiment mortality, dalam

penelitian eksperimen seringkali terjadi perubahan komposisi kelompok yang

diobservasi. Ada anggota kelompok yang harus didrop karena tidak sesuai dengan

situasi pengetesan saat tertentu.

5.4 Saran-saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian

sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat.

2. Hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah factor lain yang

dapat mempengaruhi kualitas audit.


