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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor 

yang terdiri dari lima dimensi, yakni: pengabdian terhadap profesi, kewajiban 

sosial, kemandirian, keyakinan pada peraturan profesi, dan hubungan dengan 

rekan seprofesi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengabdian terhadap profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Hasil ini bertentangan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yakni, Theresia et al (2003), Wahyudi dan Mardiyah (2006), 

Fridati (2005). Namun mendukung penilitian Yendrawati (2008). 

2. Kewajiban sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

Hasil ini mendukung penelitian Fridati (2005) dan Hastuti et al (2003). 

Namun bertentangan dengan penilitian Wahyudi dan Mardiyah (2006) dan 

Yendrawati (2008). 

3. Kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hasil ini bertentangan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yakni, Theresia et al (2003), Wahyudi dan Mardiyah (2006), 

Fridati (2005). Namun mendukung penilitian Yendrawati (2008). 

4. Keyakinan pada peraturan profesi tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini bertentangan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yakni, Theresia et al (2003), Wahyudi 

dan Mardiyah (2006), dan Fridati (2005), dan Yendrawati (2008). 
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5. Hubungan dengan rekan seprofesi tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini bertentangan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yakni, Theresia et al (2003), Wahyudi 

dan Mardiyah (2006), Fridati (2005). Namun mendukung penilitian 

Yendrawati (2008). 

6. Secara simultan profesionalisme auditor berpengaruh pada pertimbangan 

tingkat materialitas. 

 

5.2 Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian ini, tedapat keterbatasan penelitian yang dialami 

peneliti yaitu: Unsur subyektivitas dalam mengukur tingkat materialitas, periode 

penyebaran kuesioner pada bulan april dimana sebagian besar auditor tidak ada 

ditempat, dan waktu yang sempit. 

        Oleh karena itu, peneliti mempunyai beberapa saran yang hendak 

disampaikan, antara lain: 

5.2.1 Akademik 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar memperkecil lagi objek 

sampelnya namun ditambah jumlah sampelnya. Responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh junior auditor, sehingga kemungkinan 

pengetahuan dan pengalaman dalam profesi ini masih kurang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menyebarkan kuesioner diluar 

periode april agar mendapatkan lebih banyak responden. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan penelitian 

sejak dini seperti sumber pustaka karena mengingat penelitian ini 

membutuhkan waktu yang lama. 

 

5.2.3 Praktisi 

1. Kepada para praktisi, ada baiknya untuk menggunakan keempat dimensi 

profesionalisme (pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan pada 

peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi) auditor dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




