
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  pengaruh

profesionalisme,  etika  profesi,  dan  pengalaman  auditor  terhadap  pertimbangan

tingkat  materialitas  yang  berobjek  penelitian  pada  auditor  yang  bekerja  pada

beberapa Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Jakarta maka peneliti

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan  hasil  penelitian  profesionalisme  berpengaruh  signifikan

terhadap  pertimbangan  tingkat  materialitas,  pengaruh  yang  signifikan

antara  profesionalisme  auditor  dengan  tingkat  materialitas  tersebut

mengindikasikan profesionalisme auditor sangat dibutuhkan dalam suatu

penugasan audit terutama dalam menentukan ketepatan penetapan tingkat

materialitas  sehingga  dengan  sikap  profesionalisme  auditor  yang  tinggi

maka  auditor  akan  menjalankan  pekerjaan  sesuai  dengan  aturan-aturan

yang berlaku dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses

audit  secara  lengkap.  Seorang  auditor  yang  profesional  harus  memiliki

nilai etika moral, dengan nilai etika moral yang baik maka auditor akan

lebih  tepat  dalam  laporan  keuangan  sesuai  dengan  keadaan  yang

sebenarnya.
2. Etika  profesi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertimbangan  tingkat

materialitas. Hal ini mengindikasikan bahwa etika profesi auditor sangat
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penting dimiliki karena etika profesi akan menjadi dasar dalam membuat

suatu  keputusan  oleh  auditor  dalam  tingkat  materialitas.  Apabila  etika

profesi  auditor  ditegakkan  maka  kemampuan  dalam  menentukan

pertimbangan tingkat materialitas akan semakin baik.
3. Pengalaman auditor berpengarug signifikan terhadap pertimbangan tingkat

materialitas,  hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  dengan  bertambahnya

pengalaman auditor akan meningkatkan kemampuannya, pengetahuannya

serta  cara  bagaimana  auditor  tersebut  dalam  menetapkan  tingkat

materialitas.  Dengan  lamanya  auditor  bekerja  tetapi  auditor  hanya

melakukan  satu  tugas  dan  hanya  menangani  satu  perusahaan  saja  hal

tersebut tidak akan dapat meningkatkan pengalaman auditor. Auditor harus

dapat memiliki pengalaman yang banyak sehingga akan lebih menambah

pengetahuan  karena  dengan  pengetahuan  dalam  melakukan  ketepatan

penetapan tingkat materialitas dalam laporan keuangan.
4. Profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh secara

bersama-sama terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pengaruh yang

signifikan  tersebut  mengindikasikan  dengan  adanya  kemampuan

profesionalisme  auditor  auditor  yang  tinggi  auditor  akan  dapat

melaksanakan audit dengan benar dan lengkap guna mendapatkan bukti

yang  memadai  dimana  bukti  tersebut  digunakan  oleh  auditor  untuk

menetapkan  tingkat  materialitas.  Disamping  profesionalisme,  pengaruh

yang  signifikan  tersebut  mengindikasikan  dengan  adanya  etika  profesi

auditor, dengan memegang teguh etika profesi keputusan yang dihasilkan

oleh seorang auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas akan

132



lebih independen dan objektif. Pengalaman auditor pun dalam penetapan

tingkat  materialitas  harus  diperhatikan  oleh  auditor,  semakin  banyak

pengalaman  yang  didapat  oleh  auditor  akan  semakin  bertambah  pula

pengetahuan, keahlian serta untuk menemukan kesalahan dan kekeliruan

terutama dalam menentukan ketepatan penetapan tingkat materialitas.

5.2 Saran

Setelah  dilakukannya  penelitian  dan  pembahasan,  peneliti  akan

memberikan saran perbaikan dengen yang berkaitan dengan penelitian yang telah

dilakukan.

5.2.1 Saran Bagi Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan hasil  dari  pembahasan penelitian diatas,  saran bagi auditor

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik tersebut yaitu:

1. Dalam menjalankan profesinya harus saling berdiskusi, saling menghargai

dan saling membantu sesama anggota profesi satu sama lain.
2. Dalam  hal  pengalaman,  sebaiknya  KAP  lebih  meningkatkan

pemberdayaan  auditor  terutama  untuk  auditor  junior  dalam melakukan

proses  audit  terutama  dalam  menetukan  tingkat  materialitas  serta

memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas serta menangani jenis

perusahaan  lebih  banyak  dengan  didampingi  oleh  auditor  senior  atau

manajer  dalam  melakukan  audit  serta  mengikuti  pendidikan  profesi

berkelanjutan  guna  meningkatkan  keahlian  auditor  dalam  proses  audit

khususnya dalam penetapan tingkat materialitas.
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5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperluas  populasi  penelitian  yaitu  menambah  jumlah  auditor  yang

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Mengevaluasi  kembali  pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  pada

kuesioner agar dapat lebih memperhatikan keaslian dari auditor itu sendiri

terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Sebaiknya  melakukan  pengecekan  terlebih  dahulu  KAP-KAP  yang

tercantum  dalam  daftar  melalui  telepon,  untun  mengantisipasi  tidak

berpraktik lagi, penulisan alamat yang salah dan pindah alamat.
4. Penelitian  selanjutnya  bisa  menambahkan  variabel  atau  memfokuskan

variabel risiko audit terhadap tingkat materialitas.
5. Mengetahui  waktu  KAP sedang dalam masa  sibuk  atau  renggang  agar

ketika pencarian data responden berada ditempat atau tidak.
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