
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh posistif pada penerapan 

teknik audit berbantuan komputer. Hal ini terjadi karena dalam 

memanfaatkan teknologi komputer, individu itu sendiri harus memutuskan 

apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi 

dalam serangkaian tugasnya. 

2. Kepercayaan terhadap teknologi informasi tidak berpengaruh pada 

penerapan teknik audit berbantuan komputer. Hal ini dikarenakan auditor 

sudah pasti menggunakan teknik audit berbantuan komputer yang telah 

diterapkan pada kantor akuntan publiknya tanpa dipengaruhi oleh 

kepercayaan terhadap teknologi informasi tersebut. 

3. Kompleksitas operasi perusahaan klien berpengaruh posistif pada penerapan 

teknik audit berbantuan komputer. Hal ini terjadi dikarenakan dalam 

mengaudit perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas operasi yang 

tinggi diperlukan penerapan teknik audit berbantuan komputer untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan audit. 
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B. Implikasi 

Ada beberapa implikasi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan teknik audit berbantuan komputer akan meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas auditor dalam melaksanakan tugas audit dengan 

memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Maka dari 

itu, auditor perlu mengkombinasikan pemahaman mengenai keahlian audit 

dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer.  

2. Adanya manfaat dari penerapan teknik audit berbantuan komputer, semakin 

diperlukan pula bagi seorang auditor untuk meningkatkan intensitas 

pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan  dan jumlah aplikasi atau software 

yang digunakan. 

3. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer sebagai media 

penyimpanan data oleh perusahaan klien menuntut kantor akuntan publik 

untuk menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Oleh karena itu, 

auditor pada KAP tersebut pun diharuskan untuk memahami dan 

menggunakan teknik audit berbantuan komputer tanpa dipengaruhi oleh 

kepercayaan terhadap teknologi informasi.  

4. Perusahaan klien cenderung dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang 

terus menerus terhadap ukuran, kompleksitas dan cakupan dari operasinya, 

oleh karena itu diperlukan bagi seorang auditor dalam melakukan fungsinya 

sebagai pemeriksa/pengawas untuk mampu mengolah data secara tepat, 

cepat dan akurat. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

a. Sampel penelitian ini hanya auditor yang berasal dari KAP di wilayah 

Jakarta Pusat, sehingga hasil penelitian ini belum mewakili seluruh 

auditor di wilayah DKI Jakarta. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperluas wilayah penelitian hingga seluruh wilayah DKI Jakarta atau 

mungkin dilakukan pada daerah lain agar hasil penelitian nantinya dapat 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

b. Jangka waktu penelitian yang cukup singkat menyebabkan peneliti 

kesulitan dalam mendapatkan data dari jumlah responden yang lebih 

banyak. Selain itu, pengumpulan data yang bertepatan pada busy season 

semakin menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan data dan sulit 

mendapatkan responden pada tingkat senior auditor. Dalam penelitian 

selanjutnya, pemilihan waktu penyebaran kuesioner lebih baik jangan 

pada saat masa sibuk, karena auditor banyak yang sedang tidak berada 

ditempat, sehingga sulit untuk mencari sampel yang sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. Pemilihan waktu penyebaran kuesioner lebih 

baik pada bulan Desember-Januari, karena dalam waktu tersebut KAP 

tidak terlalu sibuk sehingga auditor sebagai responden dapat menjawab 

setiap pernyataan dalam kuesioner dengan lebih baik. 

c. Koefisien determinasi yang masih tergolong rendah mencerminkan masih 

lemahnya kemampuan ketiga variabel independen pada penelitian ini 
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dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel bebas maupun variabel moderasi seperti besarnya 

fee audit dalam menerapkan teknik audit berbantuan komputer oleh 

auditor pada kantor akuntan publik. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik 

a. Bagi kantor akuntan publik, agar memperhatikan kebutuhan akan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan teknik audit 

berbantuan komputer tersebut mengingat semakin berkembangnya 

teknologi informasi maka akan mempengaruhi cara kerja auditor dan 

menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit. 

b. Bagi auditor sendiri, diperlukan lagi kesadaran dan motivasi yang 

lebih tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di bidang teknologi 

informasi karena dengan berkembangnya zaman akan mempengaruhi 

proses pencatatan atau pelaporan keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




