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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap profesionalisme 

dan pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik 

yang berada di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial sikap profesionalisme 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat materialitas, hipotesis Ho 

tidak diterima dan hipotesis Ha diterima. Maka setiap peningkatan sikap 

profesionalisme akan meningkatkan kemampuan untuk melakukan 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan  

2. Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial pengalaman berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap tingkat materialitas, hipotesis Ho diterima dan 

hipotesis Ha tidak diterima. Maka kurangnya pengalaman akan 

mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk melakukan pertimbangan 

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

3. Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan sikap profesionalisme dan 

pengalaman auditor secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat materialitas, hipotesis Ho tidak diterima 

dan hipotesis Ha diterima yang berarti semakin tinggi tingkat profesionalisme 
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dan pengalaman auditor maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk 

melakukan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemerikasaan laporan 

keuangan yang dilakukan oleh auditor. 

 

5.2 Saran  

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba 

memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

5.2.1 Saran Untuk KAP 

1. Para auditor diharapkan senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya 

dan juga menigkatkat pengalaman kerja, karena dengan kemampuan 

profesional yang tinggi dan dengan di tunjang pengalaman kerja para auditor 

akan dapat meningkatkan kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat 

materialitas laporan keuangan kliennya. 

2. Jumlah Kantor Akuntan Publik yang menjadi sampel penelitian ini sangat 

terbatas, yaitu hanya 10 KAP. Hal ini dikarenakan terbatasnya KAP yang mau 

menerima dan mengisi kuesioner, disamping itu dilihat dari segi jabatan, 

mayoritas yang mengisi kuesioner adalah auditor junior, sehingga 

kemungkinan pengetahuan dan pengalaman dalam profesi ini masih kurang, 

dengan keadaan seperti itu diharapkan lebih meningkatkan pemberdayaan  

auditor junior dalam melaksanakan proses audit dan memberi kesempatan 

kepada auditor junior untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan guna 
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meningkatkan keahlian auditor junior dalam proses audit khususnya dalam 

memberikan pertimbangan tingkat materialitas. 

 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah Kantor 

Akuntan Publik yang akan di teliti 

2. Menambah jumlah sampel, dengan mengirimkan kuesioner ke beberapa kota 

besar di Indonesia agar dapat dijadikan sebagai perbandingan dan kesimpulan 

yang lebih baik. 

3. Sebaiknya melakukan terlebih dahulu KAP-KAP dalam daftar melalui telepon, 

untuk mengantisipasi sudah tidak berpraktik lagi, penulisan alamat yang salah 

dan pindah alamat. 

4. Apabila yang di teliti adalah KAP yang berada di luar kota sebaiknya pengisian 

kuesioner dilakukan lebih awal dikarenakan jarak yang jauh dapat menghambat 

pengiriman kuesioner kembali. 

 


