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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor 

dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada auditor 

yang bekerja di KAP wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profesionalisme auditor berpengaruh secara parsial terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Seorang auditor yang profesional akan 

menunjukkan rasa pengabdian yang tinggi terhadap profesi auditor, selain 

itu auditor yang profesional juga akan menunjukkan sikap mandiri 

(independen) yang tinggi, sehingga auditor akan melaksanakan tugasnya 

dengan totalitas yang tinggi dan jujur serta sesuai dengan standar yang 

berlaku. Dengan berpedoman pada standar yang berlaku, maka auditor 

akan dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dengan lebih tepat. 

2. Pengalaman auditor berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan 

pengetahuan yang lebih dalam pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini 

terjadi karena auditor dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang 

pernah dialami dalam mempertimbangkan tingkat materialitas sehingga 

pertimbangan tingkat materialitasnya pun akan semakin tepat. 
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3. Seluruh variabel independen yaitu profesionalisme auditor dan 

pengalaman auditor secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Semakin profesional auditor, 

yang ditunjukkan dengan totalitas dan kepatuhan terhadap standar yang 

ada, ditambah dengan pengalaman yang lebih, akan membuat 

pertimbangan tingkat materialitas semakin baik dan tepat. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

       5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

       Ada beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dalam penelitian ini. Jangka 

waktu penelitian yang cukup singkat cukup menyulitkan peneliti mendapatkan 

data dari jumlah responden yang lebih banyak. Pengumpulan data bertepatan pada 

waktu auditor sedang dalam masa sibuk, sehingga semakin menyulitkan peneliti 

mengumpulkan data dalam waktu yang singkat. Selain itu, karakteristik responden 

yang cenderung mengacu pada karakteristik tertentu, membuat hasil penelitian 

kurang mewakili tiap posisi yang ada. Selain itu, jawaban responden yang 

kemungkinan tidak mewakili keadaan diri mereka yang sesungguhnya membuat 

pengumpulan data kurang objektif, sehingga dapat membiaskan hasil penelitian. 

       5.2.2 Saran 

        5.2.2.1 Bagi KAP 

Berdasarkan respon auditor, peneliti dapat menyarankan kepada pihak 

KAP, yaitu: 



86 

 

 

a. Auditor hendaknya selalu berpedoman dan melaksanakan aturan yang 

berlaku dalam bekerja agar lebih bertanggung jawab dan profesional. 

b. Auditor harus dapat menentukan materialitas tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

c. Sebaiknya untuk menentukan tingkat materialitas dalam suatu audit 

laporan keuangan dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman. 

5.2.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyarankan 

kepada peneliti selanjutnya agar: 

a. Untuk penelitian mendatang diharapkan agar sampel yang digunakan 

mewakili KAP besar maupun KAP kecil. Dengan itu maka kita dapat 

melihat apakah terdapat perbedaan antara pertimbangan tingkat 

materialitas.  

b. Selain itu kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam pencarian data agar dapat menyempurnakan penelitian ini 

dengan data yang lebih dari cukup.  

c. Peneliti selanjutnya agar lebih mencari responden yang lebih banyak 

pengalamanya seperti patner, agar hasil penelitan bisa lebih mewakili 

tingkat pengalaman auditor.  


