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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Time pressure berpengaruh positif terhadap penghentian 

premature. Jadi semakin tinggi time pressure akan semakin 

meningkatkan penghentian premature atas prosedur audit. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo dan Mu’id (2010), Wahyudi  dkk (2011). 

2. Risiko audit berpengaruh positif terhadap penghentian premature. 

Jadi semakin tinggi risiko audit akan semakin meningkatkan 

penghentian premature atas prosedur audit. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuliana  dkk (2010), 

Prasetiyo (2008). 

3. Materialitas berpengaruh positif terhadap penghentian premature. 

Jadi semakin tinggi materialitas maka akan semakin 

meningkatkan penghentian premature atas prosedur audit. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetiyo (2008), Weningtyas dkk  (2010).  

4. Prosedur review berpengaruh negatif terhadap penghentian 

premature.  Jadi semakin baik prosedur revire maka akan 
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semakin meningkatkan penghentian premature atas prosedur 

audit. Hasil penelitian  ini mendukung penelitian Wahyudi dkk 

(2011), Weningtyas dkk  (2010). 

5.  Locus of Control internal berpengaruh negatif terhadap 

penghentian premature. Jadi semakin tinggi locus of control 

internal akan semakin meningkatkan penghentian premature atas 

prosedur audit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh O’Bryan et.al. (2005). 

6.  Komitmen berpengaruh negatif terhadap penghentian premature. 

Jadi semakin tinggi komitmen profesi maka akan semakin 

meningkatkan penghentian premature atas prosedur audit. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2008), Weningtyas dkk  (2010). 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya pihak KAP dapat menurunkan time pressure karena 

terbukti mempengaruhi penghentian premature, hal ini dapat 

dilakukan dengan membagi waktu dengan tepat dan mengatur 

jadwal dengan baik. 

2. Risiko audit dapat diturunkan dengan cara bekerja lebih berhati-

hati dan teliti. 
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3. Meningkatkan prosedur review dapat ditingkatkan dengan cara 

mengikuti peraturan yang berlaku serta bagi KAP menetapkan 

peraturan lebih ketat, misalnya pelaksanaan kode etik. 

4.  Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan 

sampel di KAP luar kota Semarang dan menambahkan variabel 

independen lain yang mempengaruhi penghentian premature, 

misalnya masa kerja, pengalaman, kepribadian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SKRIPSI

	logo: 


