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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Dengan menggunakan pengujian statistik korelasi rank spearman

diperoleh nilai korelasi antara variabel x dan variabel y sebesar 0.0289.

Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara

variabel x dan variabel y yaitu sebesar 2.89 %. Ini berarti hubungan

dapat diabaikan, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari

dari time budget pressure terhadap kualitas jasa audit. Berdasarkan

wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui penyebab

tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan dari dari time budget

pressure terhadap kualitas jasa audit pada KAP X dikarenakan

mekanisme kerja yang selama ini diterapkan oleh perusahaan ternyata

memberikan pengaruh yang positif terhadap cara kerja karyawan

(dalam hal ini auditor), hal ini dapat dilihat dari sistem detailed project

budget yang digunakan dengan cara mengalokasikan kekurangan jam

kerja pada jam lembur.

2. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari dari time budget pressure

terhadap kualitas jasa audit.
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5.2 Saran

1. Mekanisme kerja yang selama ini diterapkan oleh perusahaan ternyata

memberikan pengaruh yang positif terhadap cara kerja karyawan

(dalam hal ini auditor), hal ini dapat dilihat dari sistem detailed project

budget yang digunakan dengan cara mengalokasikan kekurangan jam

kerja pada jam lembur. Peneliti menganalisa sistem yang dipakai

perusahaan sudah tepat dan sebaiknya terus dipertahankan.

2. Walaupun tidak terdapat pengaruh dari time budget pressure terhadap

kualitas jasa audit pada perusahaan, peneliti menganalis terdapat

beberapa hal mengindikasikan sedikitnya time budget pressure

mempengaruhi keadaaan psikologis auditor. Oleh karena itu peneliti

menyarankan agar perusahaan bekerja sama dengan pihak personalia

merencanakan program yang bertujuan untuk mengurangi beban

psikologis karyawan dalam menghadapi pekerjaannya.

3. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama sebaiknya

menggunakan populasi yang berbeda dan dapat menghubungkan time

budget pressure terhadap faktor lain selain kualitas jasa audit.


