kebutuhan, dorongan KAP scmakin mcningkat.

Hal ini discbabkan

semakin banyak jumlah klien yang menggunakan
maka

KAP scmakin

rnembutuhkan

karcna

audit bcrbantuan T!\BK.

tcknik audit berbantuan

kornputcr

supaya dapat melakukan proses audit secara optimal.
Hasil pengujian

hipotesis

kctujuh

kcbutuhan, dorongan KAP berpengaruh
pcndidikan

pcrsonalia.

Jadi apabila

berhasil

membuktikan

positif tcrhadap pcngctahuan
KAP semakin

memhutuhkan

bcrbantuan TABK dan mendorong staff untuk mcnggunakan
akan scmakin

tinggi pcndidikan

bahwa

dan pcngetahuan

dan
audit

TABK. maka

pcrsonalia

atau staff

KAP tentang TABK. Artinya apabila KAP scmakin membutuhkan

audit

bcrhantuan

untuk

TABK

maka akan scmakin

mcmiliki tingkat pcndidikan

mcndorong

dan pengctahuan

auditornya

tcntang TABK yang lcbih

tinggi.
Pengujian

hipotcsis

tcrakhir

KAP

hcrhasil

hcrpengaruh

membuktikan

kebutuhan,

dorongan

SPAP/PSA.

Artinya scmakin tinggi kebutuhan, dorongan KAP maka akan

scmakin mcnuruti atau mcngikuti keberadaan

tcrhadap

pctunjuk

bahwa
aturan

petunjuk. aturan SPAP/PS/\

yang bcrlaku tcntang TABK.

BABV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan

pada

hasil

scbclumnya, rnaka kesimpulannya
I.
'>

Umur KAP bcrpengaruh

pcngujian

hipotesis

pada

hagian

adalah scbagai berikut:
positiftcrhadap

Kebutuhan, dorongan. dan kesadaran
terhadap penggunaan TABK
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pcnggunaan TABK
KAP bcrpcngaruh

positif

3. Pengetahuan

dan

pcndidikan

khusus

dari

personalia

KAP

bcrpengaruh

positif

berpengaruh positif terhadap TABK.
4.

Keberadaan

petunjuk dan aturan SPAP/PSA

terhadap penggunaan TABK.
5. Teknik

audit

sistem

informasi

berpcngaruh

positif

tcrhadap

penggunaan TABK.
6. Jumlah klien yang mcnggunakan
positif'terhadap
7. Kebutuhan,
terhadap

sistem informasi

bcrpcngaruh

kebutuhan, dorongan dan kesadaran KAP

dorongan
pengetahuan

dan kesadaran
dan

KAP berpengaruh

pcndidikan

khusus

TABK

positif
dari

personalia KAP.
8. Kebutuhan,

dorongan,

dan kcsadaran

KAP bcrpengaruh

positi f

tcrhadap ketaatan Petunjuk dan aturan SPAP/PSA tentang TABK.
5.2. Saran
Scdangkan saran yang dapat dikemukakan pada pcnclitian nu
antara lain adalah:
I. Sebaiknya

pihak KAP dapat meningkatkan

kcmampuan

pengetahuan dan pendidikan personalianya karcna masih
tennasuk kategori sedang misalnya dengan seminar atau
training.
2. Scbaiknya dapat mcningkatkan ketaatan pada SPAP/PSA scrta
meningkatkan kemampuan teknik personalia karcna akan
scmakin meningkatkan penggunaan TABK.
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