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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari 

tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman terhadap audit judgment. 

Objek pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP di Kota Surabaya yang 

terdaftar pada direktori Kantor Akuntan Publik IAPI tahun 2012. Variabel yang 

digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, 

kompleksitas tugas dan pengalaman. Variabel dependen yang digunakan adalah audit 

judgment. Hipotesis pertama tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jamilah, et al. (2007) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh 

signifikan terhadap audit judgment dimana auditor dalam kondisi adanya perintah 

dari atasan dan tekanan dari klien untuk berperilaku menyimpang dari standar 

profesional auditor cenderung akan mentaati perintah tersebut.  Penelitian ini tidak 

menemukan adanya pengaruh tekanan ketaatan yang signifikan terhadap audit 

judgment. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan ketaatan dari atasan atau klien 

tidak berpengaruh terhadap judgment yang dibuat oleh auditor. 

  Hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Sanusi dan Iskandar (2007), Chung 

dan Monroe dan Abdolmohammadi dan Wright yang membuktikan bahwa ada 

pengaruh signifikan kompleksitas tugas terhadap audit judgment, namun ada 

perbedaan arah hipotesis dimana dalam penelitian Sanusi dan Iskandar (2007) 

menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan terhadap audit 

judgment. Penelitian ini menemukan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif 

signifikan terhadap audit judgment dimana dalam kondisi tugas yang kompleks 

auditor dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam proses pemeriksaan yang 

menghasilkan suatu judgment. 

  Hasil ketiga penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bawono dan Singgih (2010). Hal ini mengindikasikan 
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bahwa tidak ada pengaruh dalam judgment yang dibuat oleh auditor berpengalaman 

maupun auditor yang tidak berpengalaman yang disebabkan karena responden pada 

penelitian ini sebagian besar merupakan auditor yunior dan masih baru bekerja di 

KAP sehingga tidak menghasilkan temuan yang mendukung terkait pengalaman. Hal 

ini tidak konsisten dengan penelitian Herliansyah (2006) yang menyatakan bahwa 

pengalaman berpengaruh positif terhadap audit judgment.   

 

5.2  Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu 

pengetahuan dan bahan bacaan mengenai akuntansi keperilakuan khususnya di 

bidang auditing terkait dengan pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan 

pengalaman terhadap audit judgment. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi pengetahuan, bahan diskusi dan sumber kajian bagi penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi audit judgment. 

 

5.2.2 Implikasi Empiris 

  Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan menambah pengetahuan 

Kantor Akuntan Publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment. 

Salah satu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap audit judgment merupakan hal yang cukup 

baik bagi KAP dimana auditor tidak terpengaruh akan ada atau tidaknya tekanan dari 

klien maupun atasan dalam membuat audit judgment. Hal ini perlu dipertahankan 

seperti dengan memperketat tindakan supervisi dan penanaman nilai etis pada auditor. 

  Hasil  penelitian juga ini  dapat  memberi wawasan  dan  pemahaman  baru  

bagi  para praktisi auditing yaitu para auditor agar dapat meningkatkan  kualitas  dari  

audit judgment.  Bagi  pembuat  standar,  hasil penelitian  ini  dapat  dijadikan  

pertimbangan dalam  setiap  penyusunan  standar  auditing.  
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5.3  Rekomendasi  

  Berikut beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya : 

 1. Penelitian ini masih menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten dengan 

penelitian sebelumnya. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi audit judgment seperti 

pengetahuan, tindakan supervisi, dan gender. Penelitian selanjutnya juga dapat 

dilakukan di kota atau propinsi lain sehingga hasilnya bisa digeneralisasi pada 

ruang lingkup yang lebih luas.   

2.  Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam perolehan data melalui kuesioner 

dimana  ada  kemungkinan  terjadi  perbedaan  persepsi  antara  peneliti  

dengan responden  karena  beberapa responden mungkin  tidak  bisa 

mengklarifikasi  pertanyaan dan peneliti tidak dapat mengontrol banyak hal 

seperti ketelitian responden sebagai partisipan dalam mengisi kuesioner, 

suasana kantor, dan lain-lain. Proses pembagian kuesioner dalam masa-masa 

auditor dalam pekerjaan yang sibuk juga menjadi keterbatasan penelitian ini. 

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan 

metode eksperimen sehingga penelitian menggambaran perilaku individu 

yang lebih representatif.   

3.  Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada KAP agar mempertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audior dalam merancang program 

kerja sehingga proses audit judgment menghasilkan kualitas pemeriksaan 

yang baik. 

4.  Pada  penelitian  ini  responden  yang mengisi  kuesioner  sebagian  besar 

merupakan auditor yunior, berusia muda, dan baru bekerja di KAP, oleh 

karena  itu diharapkan untuk penelitian  selanjutnya  dapat  memperoleh 

responden  dari  semua  jenjang  sehingga  penelitian dapat lebih 

digeneralisasi.   


