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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 45 orang senior 

auditor in-charge pada tiga kantor akuntan publik (KAP) yang termasuk kategori 

skala besar di Bandung dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab perumusan 

masalah, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terjadi praktik irregular auditing di kantor akuntan publik pada tingkat 

yang rendah. 

Berdasarkan pengolahan pada jawaban kuisioner diketahui bahwa praktik 

irregular auditing di kantor akuntan publik A terjadi pada tingkat yang 

sangat rendah yaitu sebesar 33,385 % sedangkan di kantor akuntan publik 

B terjadi pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 41,75 % dan di kantor 

akuntan publik C juga terjadi pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 

48,086 %. Secara keseluruhan, praktik irregular auditing terjadi di tingkat 

yang rendah yaitu sebesar  43 %. 

Bila dilihat dari jenis irregular auditing yang paling sering terjadi, 

indikator mendasarkan diri pada proses audit sebelumnya memperoleh 

nilai tertinggi yaitu sebesar 55,33 %. Hal ini dikarenakan penyusunan 

program audit untuk klien lama biasanya selalu didasarkan atas program 

audit yang sudah dilakukan sebelumnya. Tindakan ini menjadi praktik 

irregular auditing karena mengarah kepada kegagalan auditor untuk 

mendeteksi risiko audit apabila ternyata terdapat perubahan pada kondisi 

internal dan eksternal bisnis perusahaan. 

2. Time Budget Pressure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

irregular auditing yang terjadi di kantor akuntan publik. Koefisien korelasi 

antara time budget pressure dengan praktik irregular auditing berada pada 
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hubungan yang positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 % sebesar  

0,250 yang berarti berada pada tingkat korelasi yang rendah. 

Dengan menghitung koefisien determinasinya, dapat diketahui besarnya 

pengaruh time budget pressure sebagai variabel independent terhadap 

praktik irregular auditing sebagai variabel dependen. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa time budget pressure mempengaruhi praktik 

irregular auditing yang terjadi di kantor akuntan publik sebesar 6,25 % 

Sedangkan sisanya, sebesar 93,75 % dipengaruhi oleh faktor lain, seperti 

deadline pressure, komitmen auditor terhadap pekerjaan dan proses 

penyusunan program audit serta faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan atas hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi kantor akuntan publik 

• Menyadari bahwa tingginya time budget pressure yang 

dirasakan oleh para senior auditor dapat mengarah kepada 

terjadinya praktik irregular auditing sehingga perlu 

dilakukan pendeteksian dini dan pengawasan terhadap kerja 

audit untuk mencegah terjadinya praktik irregular auditing 

agar tidak mengarah kepada tindakan yang illegal. 

• Memberikan reward yang sesuai dengan prestasi kerja 

auditor serta menciptakan suasana kerja yang kondusif 

sehingga motivasi dan komitmen auditor terhadap 

pekerjaan meningkat dan diiringi dengan efisiensi dan 

efektivitas dalam pekerjaan. 

• Menyusun program dan sistem kerja audit yang lebih 

efisien dan efektif sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya praktik irregular auditing di kantor 

akuntan publik. 
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2. Saran bagi peneliti selanjutnya 

• Menambah jumlah sampel bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian serupa untuk meningkatkan 

generalisasi hasil penelitian. 

• Karena kelemahan penelitian ini adalah terletak pada 

datanya yang bias, maka perlu dilakukan metode 

pengumpulan data lain untuk menjamin validitas data dan 

menghindari jawaban yang bias dari responden, misalnya 

dengan wawancara serta observasi langsung mengenai 

bagaimana time budget ditetapkan, dilaksanakan, dan 

dampak dari penetapan time budget yang ketat terhadap 

kerja auditor secara langsung di lapangan. 

• Menambah unit sampel yang dianalsis dengan meneliti 

besarnya time budget pressure pada kantor akuntan 

publik kecil sehingga dapat dibandingkan dengan time 

budget pressure di kantor akuntan publik besar, serta 

bagaimana praktik irregular auditing yang terjadi di 

kantor akuntan publik kecil. 

• Meneliti faktor-faktor lain seperti deadline pressure, 

komitmen auditor terhadap pekerjaan, serta faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi terjadinya praktik irregular 

auditing di kantor akuntan publik. 

 

 
 

 


