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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosedur analitik audit, 

spesialisasi pekerjaan auditor dan konflik peran terhadap kinerja auditor di KAP 

dengan sampel penelitian adalah auditor yang menjabat Senior Auditor yang 

bekerja di KAP yang berwilayah di Jakarta Selatan.  Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur analitik audit berpengaruh positif terhadap kinerja audit.  Hal ini 

sejalan  dengan penelitian-penelitian terdahulu, Zaenal Fanansi (2008) 

serta beberapa peneliti lainnya yang mengatakan bahwa dengan adanya 

prosedur analitik yang tepat dan benar  maka akan sangat membantu 

kinerja para auditor dalam melakasanakan tugas mereka, tetapi peneliti 

pada penelitian ini menemukan bahwa hubungan tersebut tidak 

mempunyai pengaruh. 

2. Spesialisasi pekerjaan audit berpengaruh positif terhadap kinerja audit.  

Penelitian terdahulu, Antonius Herustya (2009) bahwa seorang auditor 

yang mengerti di bidang industri maka ia akan sangat mudah mengaudit 

suatu perusahaan atau lembaga yang berhubungan dengan industri, maka 

secara tidak langsung akan membantu kinerja seorang auditor, tetapi 

peneliti pada penelitian ini menemukan bahwa hubungan tersebut tidak 

mempunyai pengaruh. 
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3. Konflik peran tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja seorang 

auditor, dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang 

merupakan para auditor senior yang dimana mereka sudah memiliki 

kematangan emosi. Sehingga sangat kecil kemungkinan mereka masih 

memiliki konflik peran. 

       Ketiga variabel diatas tidak berpengaruh dikarenakan pada penelitian ini 

peneliti menggunakan data yang merupakan para auditor senior yang dimana 

mereka sudah memiliki kematangan emosi dan pengalaman yang membuat 

mereka lebih cepat mengerti mengenai prosedur analitik, umur mereka juga 

memungkinkan bahwa mereka sudah memilki suatu spesialisasi pada diri 

mereka. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil yang diperoleh dalm penelitian ini, terdapat beberapa saran 

yang dapat peneliti sampaikan.  Antara lain: 

5.2.1 Akademik 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-

faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap 

kinerja audit.  Terutama yang berkaitan dengan Prosedur Analitik terhadap 

pelaksanaan peraturan-peraturan audit.  Sebagai contoh peneliti dapat 

menggunakan sanksi yang diterima oleh sebuah KAP untuk mengukur 

kinerja KAP tersebut.   
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2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai Spesialisasi 

Pekerjaan Audit maka disarankan untuk mencari indikator lain selain yang 

digunakan dalam penelitian ini,  terutama jika ingin melihat pengaruhnya 

terhadap kinerja audit.  Sebagai contoh, banyaknya klien yang pernah 

ditangani, banyaknya cabang perusahaan dan lain-lain. 

3. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk lebih aktif dan kreatif dalam pencarian data agar dapat 

menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup.  

Karena tidak semua KAP memberi respon yang baik terhadap penelitian 

ini. 

5.2.2 Praktis 

1. Kepada para praktisi, berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan para 

praktisi dapat melaksanakan peraturan berkaitan dengan prosedur analitik 

audit dengan tertib dan baik.  Penelitian ini membuktikan secara empiris 

bahwa diberlakukannyaprosedur analitik  audit berpengaruh positif pada 

kinerja audit yang dihasilkan oleh auditor. 

 




