BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan tujuan yang diharapkanpenulis, penelitian ini bertujuan
untuk

mengetahui

anggaranwaktu,

dan

bahwa

adanyapengaruhdaripengendalian

program

dimanadokumentasi

audit

internal,

terhadaptujuandokumentasi

audit

bertujuanmembantu

memberikankeyakinanwajarpadaopini

yang

auditor.

pada

Berdasarkan

audit
auditor

akandiberikannyapadalaporan
data

primer

denganmenggunakanmetodeconvenience sampling yang didapatdari survey
menyebarkankuesionerterhadap 38 auditor di wilayah Jakarta Selatan, setelah
dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan
dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil daripengolahan data padapenelitianinimenunjukkan bahwa secara
parsial

pengendalian

internal

sebagaisalahsatuvariabelindependenberpengaruh

terhadap

dokumentasi

dependen.

Hal

memilikiinformasi

yang

audit

sebagai

iniberartibahwapengendalian

variabel

internal

tujuan

pentinguntukdijadikanbukti audit padapemeriksaan yang dilakukan
auditor makadariitu auditor perlumemperhatikanpengendalian internal
secarabaik.
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2. Hasil

daripengolahan

bahwaanggaran

waktu

data

padapenelitianinimenunjukkan

sebagaisalahsatuvariabelindependentidak

memiliki pengaruh terhadap suatu tujuan dokumentasi auditsebagai
variabel

dependen.

Hal

iniberartibahwamenganggarkanwaktumemangpentingbagipelaksanaan
audit,
namunanggaranwaktuitusendiritidakmemberikaninformasisebagaibukti
yang diperlukan auditor padapelaksanaanauditnya.Meskibegitu auditor
melakukananggaranwaktu demi tercapainyasuatupelaksanaan audit yang
baik.
3. Hasil

daripengolahan

program

audit

data

padapenelitianinimenunjukkan

sebagaisalahsatuvariabelindependentidak

bahwa
memiliki

pengaruh terhadap suatu tujuan dokumentasi audit sebagai variabel
dependen.

Hal

iniberartibahwaprogram

merupakansuatuprosedurtetap
namuninformasipada

yang

program

dijalankanbagiseorang

audit

audit
auditor,

tidakmemberikanbukti

yang

cukupkuatuntuk auditor menyatakanwajarpadalaporanauditnya.
4. Hasil daripengolahan data padapenelitianinimenunjukkan bahwa secara
simultanketigavariabeltersebutsecarabersamamemberikanpengaruhpadat
ujuandokumentasi

audit.

Hal

iniberartibahwateoriutama

yang

digunakanpenelitipadaawalpenulisanskripsiditerima, yakniteori Arens et
al (2003:263) yang dijadikan sebagai teori utama pada penelitian ini
yakni bila auditor merencanakan audit tahun sekarang secara memadai,
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informasi referensi yang diperlukan harus tersedia dalam arsip audit.
Arsip itu meliputi bermacam informasi perencanaan sebagai informasi
deskriptif tentang pengendalian internal, sebuah anggaran waktu untuk
area audit perorangan, program audit dan hasil dari audit tahun
sebelumnya.
B. Implikasi
Berdasarkan

hasilpenelitian

yang

telahdilakukan,

penelitianinimempunyaiberbagaiimplikasi, diantaranya :
1. Padavariabelpengendalian
dapatmenunjukkanpada

internalhasil
auditor

penelitian

bahwapengendalian

wajibdilakukan

ini
internal
auditor

padaawalpenugasanauditnyahalinidimanfaatkanuntukmembuattingkatkesa
daranpihakmanajemendalammemperhatikanpengendalianinternalnyaguna
membantumemberikaninformasiuntukmemenuhibukti

audit

dalammemberikankewajaranpadalaporanauditnya.Keterbatasanpadapenelit
ianiniyaituminimnyapenelitianterdahulu

yang

berkaitandengantemapenelitianinisehinggapadapengevaluasiandalampengg
unaanmetodekuesioner,
penelitikurangmemilikiacuandalampembuatankuesionersehinggahasil
yang didapatkurangmaksimal.
2. Pada variabel anggaranwaktu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan
untukmeningkatkankepatuhandalammenepatiwaktu,
sebelummelaksanakan audit auditor diwajibkanmembuatanggaranwaktu

86

agar

semuapelaksanaan

audit

padakliendapatterlaksanadenganbaik.Keterbatasanpadapenelitianiniyaituk
urangluasnyawilayahsampelpenelitiansebagairespondendalammenjawabpe
rnyataanpadakuesioner,
penelitihanyamenggunakansampelrespondenpadawilayah

di

Jakarta

Selatansehinggahasil yang didapatkurangmaksimal.
3. Padavariabelprogram

audit,

auditor

perlumemperhatikankembaliprosedurauditnyaapakahsemuatelahdibuatsesu
aistandar

agar

pelaksanaan

audit

dapatberjalandenganbaik.Keterbatasanpadapenelitianiniyaitupenelitikuran
gmengevaluasikembaliataspernyataan-pernyataanpadakuesionerpenelitian.
Kesalahanyang
terjadipadakuesionermembuatkuesionersulitdipahamiolehrespondensehing
gajawabanataspernyataan yang dijawabrespondentelahmenyimpangdari
yang diharapkanpeneliti.
C. Saran
Hasilpenelitiantelahdidapatsesuaidenganketerbatasan
dengandemikianpenelitiakanmemberikanbeberapa

yang

ada,
saran

untukpenelitianselanjutnya agar lebihbaik, antara lain:
1.
Penelitianselanjutnyadiharapkandapatmenggunakanataumenambahindi
katorpenelitian
agarmudahmemperolehpenelitianterdahuluuntukmempermudahpembu
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atankuesionersehinggakuesionerdapatmewakilipertanyaandaripenelitia
ntersebut.
2.
Penelitianselanjutnyadiharapkanmenambahjumlahwilayahpenelitianse
hinggadapatmenjadikansebuahpenelitian
lebihbaikdandapatmewakilijawabanrespondendari

yang
auditor

di

seluruhwilayah Indonesia.
3.
Penelitianselanjutnyadiharapkandapatmengevaluasikembaliataskuesion
erpenelitian

yang

pernyataanbaik

dibuatnya.

Penelitiharusmemahamipernyataan-

yang positifataupunnegatif agar

jawaban

yang

diperolehsesuaiharapanpenelitisehinggahasilpenelitiandapatmenjadiinf
ormasi yang berguna.

