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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Time Budget Pressure, 

Pertimbangan Tingkat Materialitas, Persepsi Audit Fee, dan Sikap 

Skeptisme Auditor terhadap Kualitas Audit. Maka kesimpulan dari hasil 

analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Time budget pressure tidak berpengaruh  terhadap Kualitas Audit 

2.  Pertimbangan Tingkat Materialitas berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Audit 

3. Persepsi Audit Fee tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

4. Sikap Skeptisme Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang 

lebih baik diantaranya adalah: 

1. Metode survey yang dilakukan hendaknya dilengkapi dengan 

wawancara atau pertanyaan lisan sehingga pengisian kuesioner 

menjadi lebih sempurna, Akurat dan tidak memakan waktu yang 

sangat lama. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah 

sampel yang digunakan dari Kota-kota besar lainnya, misalnya Kota 

Semarang, Jakarta dan Surabaya. 

3. penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi kualitas audit, seperti contohnya 

motivasi, kompleksitas audit, pengaruh client importance, spesialisasi 

audit, Kompetensi dan Integritas Auditor dan lain-lain. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dalam penyebaran kuesioner sebaiknya 

peneliti harus pintar dalam memilih waktu, misalnya dipertengahan 

tahun. Karena apabila penyebaran dilakukan pada saat awal atau 

bahkan akhir tahun maka tidak banyak sampel yang didapatkan karena 

pada saat itu auditor sibuk melakukan tutup buku diluar kota dan akan 

memakan waktu lama untuk pengembalian kuesioner. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian 

berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut 

antara lalin :  

1. Penelitian dilakukan hanya menggunakan kuesioner , tidak melalui 

wawancara langsung terhadap responden. Sehingga ada kemungkinan 

Responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. 
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2. Tidak semua auditor pada kantor akuntan publik dapat dijadikan 

sebagai reponden, dikarenakan mayoritas Kantor akuntan publik hanya 

dapat menerima maksimal 5 kuesioner saja 

3. Ada beberapa Kantor akuntan publik yang sudah pindah dan tidak 

diketahui keberadaannya. 

4. Ada beberapa kantor akuntan publik yang tidak bersedia untuk 

dilakukan penelitian 

5. Objek dalam Penelitian ini hanya di Yogyakarta, Solo dan Semarang. 

Sehingga tidak dapat di generalisasi secara luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


