BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor Akuntan
Publik di Jakarta Timur. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh
Kompleksitas Tugas dan Tekanan Ketaatan terhadap Audit Judgement. Subjek
penelitian ini adalah 80 auditor yang bekerja pada 8 Kantor Akuntan Publik di
Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat
peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompleksitas tugas dengan
audit judgement. Hal ini diketahui bahwa semakin auditor mendapatkan
tugas yang begitu kompleks, maka auditor semakin terbiasa dengan
diberikannya tugas yang banyak, sulit, dan membingungkan dan
bertambahnya juga pengalamannya dalam membuat judgement.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tekanan ketaatan dengan
audit judgement. Hal ini diketahui bahwa semakin auditor mendapatkan
tekanan dari orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas seperti atasan
maupun klien, maka auditor akan semakin mematuhi perintah yang
diberikan tersebut dan akan menghasilkan judgement yang berkualitas. Hal
ini dikarenakan oleh atasan yang mempunyai otoritas dan kekuasaan lebih,
terkadang

memiliki

pemahaman

yang

lebih

profesional

dalam

memutuskan hasil dari proses audit. Jika terdapat masalah dengan klien
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terkait pengambilan keputusan laporan keuangan mengenai kewajaran
laporan keuangan. Maka seorang auditor tersebut harus melaporkan
kepada atasan untuk menghasilkan judgement yang semakin berkualitas.
B. Implikasi
Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas tugas
dan tekanan ketaatan berpengaruh positif dan signifkan terhadap audit judgement.
Terdapat implikasi dari masing – masing variabel antara lain:
1. Kompleksitas tugas menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi
audit judgement. Dengan semakin banyaknya tugas yang didapat oleh
seorang auditor dan datang secara terus menerus, maka auditor akan
terbiasa dan akan mempunyai cara berfikir yang lebih baik dalam
pemahaman

mengenai

pemecahan

masalah

dalam

menangani

kompleksnya suatu tugas tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi audit judgement yaitu tekanan ketaatan.
Tekanan ketaatan dapat berupa perintah dari atasan untuk melakukan
sesuatu berkaitan dengan pengerjaan auditnya. Seorang auditor yang diberi
tekanan oleh atasannya akan mematuhi instruksi dari atasan, karena atasan
lebih profesional dalam membuat judgement. Jika klien meminta auditor
untuk menyimpang dari profesionalitasnya dalam menyatakan kewajaran
atas laporan keuangan, maka auditor tersebut harus melaporkannya kepada
atasan, agar judgement yang dibuat lebih berkualitas.
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C. Saran
Berdasarkan

penelitian

yang

telah

dilakukan,

peneliti

mempunyai

keterbatasan dalam penelitian ini, berikut saran yang dapat peneliti berikan:
1. Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel diluar
wilayah Jakarta Timur maupun kota lainnya.
2. Variabel yang berkaitan dengan audit judgement banyak ditemukan.
Penelitian ini terbatas hanya menggunakan 2 saja yaitu kompleksitas tugas
dan tekanan ketaatan. Oleh sebab itu, peneliti berharap penelitian yang
terkait dengan audit judgement selanjutnya dapat menggunakan faktorfaktor yang lainnya antara lain: Gender, Pengalaman, Pengetahuan.
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