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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dari latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, maksud tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran 

dan hipotesis mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor dan Independensi 

terhadap Tingkat Materialitas, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai 

berikut:  

1) Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas, dengan 

kategori koefisien korelasi kuat sehingga semakin tinggi tingkat 

profesionalisme maka tingkat materialitas akan semakin baik dalam 

menentukan laporan keuangan. Namun ada beberapa yang menyebabkan 

profesionalisme auditor kurang baik yaitu pada indikator tanggung jawab. 

2) Independensi berpengaruh terhadap tingkat materialitas, dengan kategori 

koefisien korelasi sedang sehingga semakin tinggi independensi maka 

tingkat materialitas akan semakin baik pula dalam menentukan 

pertimbangan awal tingkat materialitas. Namun ada beberapa yang 

menyebabkan independensi auditor kurang baik yaitu pada indikator tidak 

dibawah pengaruh. 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran Operasional  

1) Sebaiknya auditor senantiasa mengecek kembali pekerjaan baik itu berkas, 

perhitungan maupun hal-hal lainnya dalam melaksanakan audit. sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan. Meningkatkan rasa tanggung jawab pada 

pekerjaan dengan cara memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan 

yang diperiksa bebas dari salah saji yaitu harus cermat dan teliti.  

2) Meningkatkan rasa tidak dibawah tekanan dan tidak mudah terpengaruh 

dengan cara mampu bersikap jujur atau objektif bebas dari benturan 
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kepentingan dalam kenyataan dan dalam menjalankan tugas sebagai 

seorang auditor menghindari keadaan-keadaan yang akan mempengaruhi 

atau membuat pihak lain meragukan akan keabsahan dalam laporan 

keuangan dan selalu melakukan evaluasi secara rutin terhadap auditornya. 

5.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dibidang akuntansi terutama bidang audit dan pemahaman 

terkait pengaruh profesionalisme auditor dan independensi terhadap tingkat 

materialitas, serta dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan referensi 

bagi para pembaca. 

2. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dari konsep 

yang telah dikaji bahwa profesionalisme auditor dan independensi dapat 

berpengaruh terhadap tingkat materialistis. 
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