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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Artinya, semakin tinggi tekanan ketaatan yang dirasakan 

oleh auditor maka semakin tinggi pula tingkat penghentian prematur atas 

prosedur audit yang dilakukan. Auditor yang mengalami tekanan ketaatan 

saat bekerja cenderung mengambil tindakan dan keputusan yang 

melanggar standar profesional yang berlaku, seperti melakukan praktik 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Budiman (2013) yang menyatakan tekanan ketaatan 

berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

2. Need for achievement tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. Auditor yang mempunyai need for achievement tinggi 

pun tidak dapat melanjutkan pekerjaannya jika ia dibatasi oleh klien dalam 

hal pengambilan sampel audit maupun dalam pencarian bukti audit, 

sehingga ia akan melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kholidiah dan Murni 
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(2014) yang menyatakan need for achievement berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

3. Self esteem in relation to ambition tidak berpengaruh terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. Hal ini disebabkan karena aditor 

yang memiliki self esteem in relation to ambition yang tinggi masih bisa 

melakukan penghentian prematur yang dikarenakan oleh adanya prosedur 

audit yang kurang dimengerti, maupun dianggap tidak material sehingga ia 

bisa melakukan penghentian prematur. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Liantih (2010) dan Budiman (2013) yang menyatakan self 

esteem in relation to ambition tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghentian prematur atas prosedur audit. 

4. Time pressure tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit.Time pressure merupakan risiko pekerjaan sebagai seorang 

auditor, sehingga auditor telah memahami bahwa timbulnya time pressure 

merupakan hal yang wajar dan harus dihadapi dengan sebaik-baiknya 

tanpa mengurangi atau mengabaikan prosedur audit dalam penugasan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Liantih (2010) dan 

Wahyudi (2011), namun tidak konsisten dengan penelitian Kholidiah dan 

Murni (2014), Budiman (2013), dan Nisa (2013). 

5. Locus of controlberpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Semakin tinggi locus of control yang dimiliki oleh seorang 

auditor maka auditor termasuk dalam locus of control eksternal dan 

semakin tinggi pula penghentian prematur atas prosedur audit yang 
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dilakukan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Liantih 

(2010) dan Budiman (2013) yang menyatakan bahwa locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap penghentan prematur atas prosedur audit. 

6. Machiavelliantidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Paino, et al 

(2014) dan Putrissar (2016) yang menyatakan bahwa machiavellian tidak 

berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

7. Turnover intention tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas 

prosedur audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Liantih 

(2010) yang menyatakan bahwa turnover intention berpengaruh signifikan 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 

8. Komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur 

atas prosedur audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyudi, 

et al (2011) tetapi tidak sesuai denan penelitian yang dilakukan oleh Nisa 

dan Raharja (2013) yang menyatakan komitmen profesional berpengaruh 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian ini adalah pada kuesioner, dimana terdapat banyak 

pernyataan yang diketahui tidak valid sehingga tidak dapat menjadi instrument 

pengukuran yang tepat. Kuesioner yang tidak valid terdapat pada variabel tekanan 

ketaatan (3 pernyataan), variabel locus of control (4 pernyataan), serta variabel 

machiavellian (4 pernyataan).  

Adanya variabel yang tidak valid tersebut dapat berdampak pada hasil penelitian 

yang kurang akurat. 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penelitian ini antara 

lain: 

1. Auditor harus memahami bahwa hasil dari pekerjaannya akan 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pengguna laporan 

keuangan perusahaan. Sehingga dalam pelaksanaan penugasannya, auditor 

harus menjaga sikapnya yang akan berpengaruh terhadap kualitas hasil 

audit.  

2. Pihak pengguna jasa auditor maupun pihak KAP sebaiknya tidak 

melakukan tekanan yang berlebihan kepada auditor yang sedang bertugas 

karena akan mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan penugasan. 

Auditor juga diharapkan tidak terpengaruh pada tekanan atau paksaan 

untuk melanggar standar profesional yang dilakukan oleh pihak klien dan 

KAP. 
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3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit, baik 

dari faktor karakteristik personal maupun faktor situasional auditor. 

Misalnya menguji variabel kinerja auditor, keahlian auditor, pengalaman 

auditor dan equity sensitivity. Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang 

peneliti gunakan ternyata hanya dapat mempengaruhi sebesar 39,2% 

terhadap penghentian prematur atas prosedur audit yan dilakukan auditor 

di kota Semarang. Sedangkan sisanya 60,8% mungkin dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain. 

 


