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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh time budget pressure dan 

kompleksitas tugas terhadap kualitas audit, maka pada bagian akhir penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara parsial time budget pressure berpengaruh terhadap kualitas audit 

pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Dimana semakin rendah 

time budget pressure akan membuat kualitas audit menjadi lebih baik 

karena Time budget pressure memberikan pengaruh yang lemah terhadap 

kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Hal ini juga 

tercermin dari presentase total skor tanggapan responden yang termasuk 

dalam kriteria baik , namun dalam hal aspek batasan waktu dan biaya yang 

sedikit dapat dikatakan masih netral, hal ini dikarenakan batasan waktu dan 

biaya kadang masih dianggap sebagai beban bagi auditor yang membuat 

auditor tidak menganalisis kebenaran suatu bukti audit dengan baik, hal ini 

mungkin disebabkan karena masih ada kantor akuntan publik di Kota 

Bandung yang belum memahami time budget dan belum memenuhi time 

budget yang telah ditetapkan.  

2. Secara parsial kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada 

Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, dimana semakin rendah 

kompleksitas tugas akan membuat kualitas audit menjadi lebih baik. 



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN   124 
 

 Universitas Kristen Maranatha 

Kompleksitas tugas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Hal ini juga 

tercermin dari presentase total skor tanggapan responden yang termasuk 

dalam kriteria baik, namun dalam beberapa aspek kemampuan analisis 

auditor berdasarkan prosedur yang baik dan tugas yang dikerjakan dengan 

sering dan cukup familiar dapat mengurangi kompleksitas audit yang ada 

dalam Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. 

3. Kualitas audit pada kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dapat 

dikatakan sudah baik. Hal ini tercermin dari presentase total skor tanggapan 

responden yang termasuk dalam kriteria baik, namun dalam hal aspek kode 

etik dapat dikatakan masih netral. Hal ini dikarenakan masih ada auditor 

pada kantor akuntan publik di Kota Bandung yang merasa prinsip-prinsip 

etika merupakan bukan merupakan hal yang harus wajib dimiliki oleh 

seorang akuntan agar menghasilkan kualitas audit yang baik.  

4. Time budget pressure dan kompleksitas audit secara simultan berpengaruh 

terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Hal 

ini tercermin dari presentase total skor sebesar 55,7% yang artinya secara 

bersama-sama time budget pressure dan kompleksitas tugas memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di 

Kota Bandung.  Dimana jika time budget pressure meningkat, maka akan 

menurunkan kualitas audit dengan arah yang negatif, artinya tekanan 

anggaran waktu yang makin meningkat cenderung membuat kualitas audit 

semakin menurun. Begitu pula dengan kompleksitas  
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5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi seorang akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung 

hendaknya lebih ditingkatkan dalam hal memahami time budget pressure 

agar lebih mengoptimalkan time budget yang dibuat sebagai acuan dalam 

penyelesaian audit yang masih dikategorikan cukup dan lebih di tingkatkan 

lagi dalam hal biaya yang sedikit dimana biasanya biaya yang sedikit dapat 

membuat beban tersendiri bagi auditor yang membuat kualitas audit yang 

dihasilkan bisa jadi tidak maksimal. Selain itu penilaian kinerja dan analisi 

kebenaran suatu bukti audit yang dilakukan seorang auditor dalam 

memenuhi time budget yang telah ditetapkan harus lebih baik sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian audit selanjutnya sehingga 

kinerja auditor pada periode berikutnya bisa lebih baik.  

2. Untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam menghadapi keadaan audit 

yang kompleks maka auditor harus bisa meminilisasi tingkat kesulitan  dan 

ketidakjelasan yang ada, selain itu kemampuan  analisis auditor juga harus 

dapat diasah sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik 

berdasarkan prosedur yang baik pula. 

3. Untuk kualitas audit agar dapat terlaksana dengan baik, maka akuntan 

publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung  harus dapat 

memeriksa apakah kualitas auditnya sudah sesuai dengan standar audit 

yang ada dan lebih terbuka dalam hal pemberian jasa audit umum atas 

laporan keuangan dari suatu entitas.  


