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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikan/2 

profesionalisme auditor sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan 

Utama (2013) yang menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh 

positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 

2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikan/2 kompetensi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Eveline (2016) yang 

menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

3. Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikan/2 etika profesi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanda (2013) yang menunjukkan 



 

 

68 

bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. 

4. Risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikan/2 profesionalisme 

auditor sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Herawati (2017) 

yang menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap 

tingkat pertimbangan materialitas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian 

ini, maka peneliti mengajukan saran: 

1. Lama bekerja auditor bisa dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas untuk penelitian berikutnya, 

karena semakin lama auditor tersebut bekerja maka auditor tersebut 

akan lebih paham mengenai tingkat materialitas dan bisa menentukan 

tingkat materialitas dengan lebih baik. 

2. Posisi keuangan juga bisa dijadikan sebagai variabel yang berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas untuk penelitian berikutnya, 

karena laba atau rugi perusahaan diduga akan mempengaruhi 

pertimbangan tingkat materialitas. 

3. Risiko audit yang tinggi berarti tingkat kepastian yang diinginkan 

auditor adalah rendah, maka dari itu sebaiknya auditor mengurangi 
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tingkat risiko audit dengan cara menambah jumlah bukti audit yang 

dikumpulkan.


