
93 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Umur KAP tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor. Hasil ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi diatas 0.05 sehingga hipotesis ditolak. 

2. Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi 

berpengaruh  terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi dibawah 0.05 

sehingga hipotesis diterima. 

3. Pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor tidak berpengaruh 

terhadap  tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga 

hipotesis ditolak. 

4. Ketaatan terhadap standar SPAP berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil nilai signifikansi dibawah 0.05 sehingga hipotesis diterima. 

5. Teknik audit berbasis sistem informasi berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil nilai signifikansi dibawah 0.05 sehingga hipotesis diterima. 
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6. Kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi dibawah 0.05 sehingga 

hipotesis diterima. 

7. Lama audit tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor. Hasil ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi diatas 0.05 sehingga hipotesis ditolak. 

5.2. SARAN 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya para auditor dapat memperhatikan kebutuhan dorongan dan 

kesadaran dalam teknologi informasi, ketaatan terhadap standar 

SPAP, teknik audit berbasis sistem informasi, kerahasiaan informasi 

dalam teknologi informasi karena dari hasil penelitian ini terbukti 

secara empiris berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor. 

2. Pada penelitian serupa dimasa mendatang dapat menambahkan 

variabel lain (kualitas audit, kinerja auditor, dan Locus of Control) 

yang mempengaruhi tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode FGD 

(Focus Group Discussion) dengan reponden supaya responden dapat 

menjawab kuesioner dengan lebih baik. 



95 

 

 

5.3. KETERBATASAN  

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti tidak bisa memastikan 

betul-betul KAP yang menjadi responden penelitian menggunakan  audit 

berbasis  sistem  komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


