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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh  bukti 

empiris pengaruh profesionalisme auditor, time pressure, etika profesi dan gender 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. 

Penelitian berjenis data primer ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang 

telah lolos pengujian validitas dan reliabilitas kepada responden penelitian yang 

adalah auditor, dengan hasil bahwa kuesioner yang dibagikan handal dan valid. 

Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji asumsi klasik dan uji analisis data dengan 

pengujian hipotesis menggunakan uji T (parsial) dengan hasil sebagai berikut: 

1. Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan    keuangan. 

Hal ini berarti semakin tinggi profesionalisme auditor, maka    semakin tinggi 

pula pertimbangan materialitas yang diambil. 

2. Time pressure berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini 

menunjukan semakin tinggi tingkat tekanan anggaran waktu (time budget 

pressure) yang dianggarkan terhadap auditor, maka akan semakin sulit bagi 

auditor untuk mendeteksi salah saji material dan akan berdampak pada 

penentuan wajar atau tidaknya laporan keuangan yang di periksa. 

3. Etika Profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

dalam pemeriksaan laporan  keuangan. Hal ini menunjukan bahwa etika  

profesi lebih berpengaruh terhadap moral reasoning seorang auditor 

sehingga untuk memecahkan suatu permasalahan pertimbangan tingkat 

materialitas  dengan menjadikan logikanya sebagai dasar dalam berpikir. 

4. Gender berpengaruh signifikan positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini menunjukan 

gender merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi 

kinerja seorang auditor dalam menetapkan pertimbangan tingkat 

materialitas. 
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5.2.   Saran 

Setelah diperoleh kesimpulan di atas maka dapat diajukan beberapa saran   yang 

mungkin dapat berguna adalah sebagai berikut: 

1. Bagi auditor, diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme secara 

berkelanjutan  baik dari sudut pendidikan, pengalaman dan pelatihan teknis 

audit agar dapat menentukan ketepatan tingkat materialitas atas laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan yang disampaikan ke publik sudah 

bebas dari salah saji yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

2. Bagi KAP di wilayah DKI Jakarta dalam menetapkan anggaran dan waktu 

sebaiknya juga mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitas 

tugas bagi auditor sehingga tidak terjadi tekanan dalam memutuskan 

pertimbangan atas tingkat materialitas dari suatu laporan keuangan. 

3. Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah  satu 

referensi untuk penelitian selanjutnya dengan wilayah cakupan bukan 

hanya DKI Jakarta melainkan seluruh Indonesia sehingga diharapkan 

banyak yang memberikan tanggapan  terhadap kuesioner penelitian karena 

banyaknya responden dan juga mengembangkan faktor–faktor lainnya 

diluar variabel yang diteliti seperti pengalaman, tingkat pendidikan, 

independensi,  skeptisisme dan lain – lain. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengumpulkan data dari 

kuesioner akan tetapi dapat menambahkan sumber dengan cara melakukan 

wawancara agar hasilnya dapat memberikan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. 
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