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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1     Kesimpulan 

 Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

dirangkum, adalah sebagai berikut: 

1. Role conflict tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap judgment 

auditor (H1 tidak terbukti). Hal tersebut menjelaskan bahwa ada atau 

tidaknya suatu role conflict yang dialami auditor KAP di kota Batam 

tidak akan berpengaruh pada judgment auditor. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Novriansa (2016) dan Sari dan Suryanawa (2016) 

yang tidak dapat menemukan hubungan antara Role conflict terhadap 

judgment auditor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Michaels 

(1990) Sim dan Koo (1999), Guess et al. (2000), Fisher (2001),  

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan.  

2. Role ambiguity memiliki pengaruh signifikan terhadap judgment auditor 

(H2 terbukti). Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi mengenai 

penjelasan deskripsi tugas yang diterima oleh auditor, dan ketika role 

ambiguity semakin tinggi maka akan berdampak pada kualitas judgment 

auditor yang menurun. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Guess et al. (2000), Fisher (2001), Ahmad dan 

Taylor (2009) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara role 

ambiguity dengan judgment auditor. Sedangkan hal ini berbanding 
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terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadika dan Nasir 

(2014), Ramadhanty (2013), Fanani, Hanif dan Subioto (2008) tidak 

mendukung dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa tidak 

adanya hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

3. Role overload memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

judgment auditor (H3 tidak terbukti). Hal ini menjelaskan bahwa dengan 

adanya role overload atau tidak adanya role overload tidak berpengaruh 

pada judgment auditor. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suryanawa (2016) yang 

menunjukkan hasil signifikan negatif antara role overload dengan 

judgment auditor. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hambali dan Baridwan (2016), 

Trisnawati, Ramantha dan Sari (2017), dan Agustina (2009) 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara role overload 

dengan judgment auditor.   

 

5.2  Keterbatasan  

  Adapun keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel auditor di KAP (Kantor 

Akuntan Publik) Batam sebagai sampel penelitian. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan cakupan sampel yang sangat kecil. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil variabel independen 

yang mempengaruhi variabel dependen sehingga variabel independen 

hanya mampu menjelaskan sebesar 28,8% terhadap variabel dependen.  

3. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan  kuesioner 

kepada responden yang kemungkinan tidak objektif dalam mengisi 

jawaban pada pertanyaan. 

 

5.3  Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan di atas, 

berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan: 

1. Agar cakupannya lebih luas dan dapat dijadikan perbandingan, maka 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengujian di luar 

Batam.  

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan metode 

wawancara secara langsung kepada responden sehingga responden lebih 

objektif dalam memberika jawaban.  

3. Mengembangkan topik dan menambahkan beberapa variabel lain seperti 

kompleksitas tugas (Chung dan Monroe, 2001), pengalaman dan 

pengetahuan audit (Libby, 1995), struktur audit (Bowrin, 1998).  
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