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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan Penelitian tentang pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas 

dan pengalaman auditor terhadap audit judgment. Maka dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian secara parsial yaitu dengan menggunakan uji t dapat diperoleh 

kesimpulan 

a.  Bahwa variabel tekanan ketaatan diketahui nilai signifikansinya adalah 

0,000 (kecil dari a = 5%) dan thitung  lebih besar dari ttabel, maka Ho ditolak 

atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap audit judgment (Y).  

b.  Bahwa variabel kompleksitas tugas diketahui nilai signifikansinya adalah 

0,122 (besar dari a = 5%) dan thitung  lebih besar dari ttabel, maka Ho 

diterima atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment (Y).  

c.  Bahwa variabel pengalaman auditor diketahui nilai signifikansinya adalah 

0,1068 (besar dari a = 5%) dan thitung  lebih besar dari ttabel, maka Ho 

diterima atau H1 ditolak. Artinya para auditor mampu melakukan audit 

terhadap laporan keuangan  walaupun auditor tersebut belum mempunyai 

pengalaman yang cukup dalam melakukan audit terhadap laporan 

keuangan tersebut. Sehingga dengan adanya pengalaman yang banyak 
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hal itu tidak dapat mempengaruhi auditor dalam pembuatan judgment 

untuk menentukan pendapat terhadap laporan hasil auditan. 

2. Pengujian secara simultan yaitu dengan menggunakan uji F dapat diperoleh 

kesimpulan 

       d. Tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan pengalaman auditor secara   

bersama-sama berpengaruh terhadap audit judgment. 

Pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor dalam 

penelitian ini secara berurutan mempunyai pengaruh positif terhadap audit 

judgment. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbanagan untuk 

peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan, yaitu: 

1. Penelitian berikutnya dapat menambah sampel atau responden, sehingga 

hasilnya dapat digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas, jadi untuk 

memperkuat validitas eksternal diperlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap audit judgment seperti kemampuan dan 

pengetahuan.  

 

 

 


