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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada tiga 

kantor akuntan publik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme 

auditor, etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas secara persial maupun simultan, maka dapat dikemukakan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Profesionalisme auditor (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara persial 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dengan hasil uji T sebesar 2,233 

dan signifikan sebesar 0,032. 

2. Etika profesi (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara persial terhdap 

pertimbangan tingkat materialitas dengan uji T sebesar 3,065 dan signifikan 

sebesar 0,004. 

3. Pengalaman auditor (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan secara 

persial terhadap tingkat materialitas dengan hasil uji T sebesar 652 dan 

signifikan sebesar 0,518. 

4. Profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor berpengaruh 

positif dan signifikan secara simultan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dengan uji F sebesar 12,539 dan signifikan sebesar 0,000. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi auditor 

a. Bagi auditor, perlu meningkatkan pengetahuan tambahan yang dapat 

mendukung pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat materialitas 

suatu laporan keuangan. 

b. Hubungan dengan rekan seprofesi perlu ditingkatkan untuk menjalin 

komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara satu 

auditor dengan auditor lainnya terhadap suatu laporan keuangan. 

c. Dalam menjalankan tugas, seorang auditor harus sesuai dengan etika profesi 

yang sudah ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga tidak bertindak 

menurut keinginan pribadi. 

d. Jenis perusahaan yang diperiksa harus diperbanyak, agar dapat meningkatkan 

pengalaman auditor dalam menentukan tingkat materialitas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Dalam item pernyataan dalam kuesioner sebaiknya diperbanyak yang 

mungkin akan diperoleh hasil yang diharapkan oleh peneliti. 

b. Melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas atau sampel yang lebih 

besar atau seluruh populasi dijadikan sampel. 
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c. Menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi tingkat pertimbangan 

materialitas, seperti indenpendensi sehingga dapat lebih terukur atau lebih 

banyak mengetahui hasil baik yang diharapkan peneliti dari masing-masing 

responden. 

3. Bagi pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

terkait dengan profesisionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman 

auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Khususnya untuk yang berminat untuk mengetahui lebih 

jauh tentang profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor 

terhadap tingkat materialitas dalam kantor akuntan publik (melakukan 

penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel atau menambah datanya. 

Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian. 

 

 

 


