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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Profesionalisme 

Auditor dan Etika Profesi terhadap Tingkatan Materialitas, maka pada bagian akhir 

dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profesionalisme Auditor berpengaruh signifikan terhadap Tingkatan 

Materialitas. Terdapat Hubungan yang kuat dan bersifat positif artinya, 

setiap peningkatan Profesionalisme Auditor maka hal tersebut akan 

meningkatkan Tingkatan Materialitas dan begitupun sebaliknya. Fenomena 

yang terjadi yaitu masih ada auditor yang tidak mematuhi standar auditing 

Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan Pemeriksaan Laporan 

Keuangan. 

2. Etika Profesi  berpengaruh signifikan terhadap Tingkatan Materialitas. 

Terdapat hubungan yang kuat dan bersifat positif artinya, setiap peningkatan 

Etika Profesi maka hal tersebut akan meningkatkan Tingkatan Materialitas 

dan begitupun sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu Masih ada auditor 

yang melakukan pelanggaran Etika Profesi. 

3. Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkatan Materialitas. Terdapat Hubungan yang kuat dan bersifat positif 

artinya, setiap peningkatan Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi maka 

hal tersebut akan meningkatkan Tingkatan Materialitas dan begitupun 

sebaliknya 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

5.2.1. Saran Praktis 

Pihak Kantor Akuntan Publik harus bisa meningkatkan kualitas 

profesionalisme setiap auditornya dengan cara memastikan setiap auditor sudah 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Selain itu dalam pelaksanaan 
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audit dan penyusunan laporannya, auditor juga wajib menggunakan kemahiran 

profesionalnya (kompetensinya) dengan cermat dan seksama. Pihak Kantor Akuntan 

Publik juga harus memastikan setiap auditornya bisa menjaga etika profesi saat 

pelaksanaan audit dan penysunan laporannya, independensi dari setiap auditor 

menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan proses pelaksanaan audit 

berlangsung secara objektif. Dengan meningkatnya profesionalisme auditor dan 

etika profesi diharapkan tingkat materialitas yang ditetapkan akan lebih baik. 

5.2.2. Saran Akademis 

1) Bagi Perkembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi 

keuangan khususnya mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor dan 

Etika Profesi terhadap Tingkatan Materialitas. 

2) Bagi Peneliti Lain  

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Profesionalisme Auditor 

dan Etika Profesi  dengan standar pengukuran yang berbeda dari 

penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain 

selain Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi, karena terdapat faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi Tingkatan Materialitas.  

 


