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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penerapan etika audit berpengaruh signifikan negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lusia dan Auliffi (2019), serta Ofita (2015). 

2. Kompleksitas tugas berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi dan Wirasedana (2015), dan sejalan dengan penelitian 

Septiani dan Sukartha (2017). 

3. Locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Melsa 

(2016) dan juga Oktaviani (2017)  yang menyatakan locus of control 

memiliki pengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor 

4. Locus of control internal berpengaruh signifikan negatif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukartha dan Limanto (2019). 

5. Locus of control eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

disfungsional auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati dan Halmawati (2020). 
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6. Tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri (2017) dan Setyadi (2019). 

7. Stres kerja tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Prihantini 

(2018). 

8. Skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional 

auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningtyas (2018). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

  Terdapat keterbatasan pada kuesioner tekanan anggaran waktu yaitu 

pada pertanyaan nomor 3 dan 6, dimana pertanyaan mengandung unsur 

ambiguitas sehingga perlu dilakukan reviu lebih lanjut jika peneliti 

selanjutnya akan menggunakan kuesioner yang sama 

 

5.3 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan topik yang sama, 

diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian agar dapat memperoleh 

lebih banyak responden. Selain itu diharapkan agar peneliti dapat 

menambahkan variabel beberapa variabel baru yang masih sedikit 

digunakan seperti keahlian auditor. 
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5.4 Implikasi Penelitian 

1.  Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi kantor akuntan publik 

untuk menilai aktivitas auditornya pada saat melakukan kegiatan audit 

karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku audit. Serta 

dapat dijadikan referensi tambahan bagi manajemen perusahaan saat 

menghadapi masalah pada aktivitas audit yang sedang dilakukan. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi para auditor ataupun calon auditor 

sebagai bahan pertimbangan untuk membenahi diri dan berperilaku sesuai 

dengan etika audit, terlebih lagi auditor merupakan profesi yang dipercaya 

dan diyakini memiliki integritas yang tinggi.  

 

 

 

 

 


