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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis, berdasarkan hasil pengolahan 

dan analisis data dari hasil uji statistik regresi berganda, kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Semakin mampu seorang auditor untuk menyelesaikan audit sesuai dengan 

kesepakatan waktu, maka kinerja auditor juga akan semakin tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari perhitungan yang menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,923 

dengan probabilitas sebesar 0,006. Nilai probabilitas di bawah 0,05 tersebut 

menunjukkan bahwa batasan waktu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja auditor. Arah koefisien regresi bertanda positif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin mampu seorang auditor menyelesaikan 

audit sesuai dengan kesepakatan waktu maka kinerja auditor semakin tinggi. 

2. Semakin tinggi kompleksitas tugas, maka kinerja auditor juga akan semakin 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang menunjukkan bahwa nilai t 

sebesar 2,510 dengan probabilitas sebesar 0,016. Nilai probabilitas di bawah 

0,05 tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas tugas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja auditor. Arah koefisien regresi bertanda 

positif sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompleksitas tugas 

maka kinerja auditor semakin tinggi. 
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5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Seorang auditor harus mampu menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan 

waktu antara klien dengan auditor karena hal ini menunjukkan 

profesionalisme seorang auditor dalam menangani pekerjaannya. Auditor akan 

dianggap konsisten apabila dapat menyelesaikan audit sesuai kesepakatan 

waktu, sehingga klien tidak merasa dirugikan dalam mengeluarkan biaya 

audit. 

2. Karena tugas seorang auditor terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-

beda dan saling terkait satu sama lain, maka penting halnya perusahaan 

menyimpan semua bukti-bukti transaksi perusahaan yang nantinya akan 

sangat diperlukan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga 

bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain ini 

tidak menyulitkan pekerjaan seorang auditor.  

3. Agar auditor mampu menyelesaikan audit sesuai dengan kesepakatan waktu, 

dan dapat melakukan pekerjaan yang tingkat kompleksitas tugasnya tinggi, 

maka setelah organisasi, dalam hal ini KAP melakukan perekrutan karyawan, 

sangatlah penting pihak manajemen organisasi agar melakukan training atau 

pun mentoring dan dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kerja 

karyawannya, dalam hal ini auditor agar tercapai kinerja yang baik sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. 
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4. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya dilakukan pengujian 

dengan menggunakan model variabel moderating yang mencakup pengujian 

faktor tersebut terhadap kualitas audit dengan profesionalisme dan 

kompleksitas tugas sebagai variabel moderating. Dimana kompleksitas tugas 

dan profesionalisme dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan 

langsung antara batasan waktu terhadap kualitas audit atau kinerja auditor. 

5. Untuk penelitian berikutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, 

karena penelitian ini hanya terbatas pada lingkup Kota Semarang. 
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