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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Independensi, 

Profesionalisme, dan Motivasi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas pada auditor yang bekerja di KAP wilayah Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Independensi berpengaruh signfikan terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. Hasil ini menunjukan bahwa, auditor yang memegang teguh 

independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik 

karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam 

menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun 

terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan 

entitas tersebut. Auditor yang independen akan tetap fokus ketika 

melakukan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sehingga temuan audit 

sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat menunjang keputusan auditor 

dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. 

2. Profesionalisme tidak berpengaruh signfikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. Hasil ini menunjukkan Auditor tidak berperilaku 

profesional yang tinggi pada profesinya dan tidak terlalu mementingkan 

kepercayaan dari masyarakat atas hasil auditnya. Hal ini berlawanan 
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dengan ketentuan yang ada dimana bagi seorang auditor, penting untuk 

meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. 

Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor, kemampuan 

para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat 

secara efektif akan berkurang. 

3. Motivasi Auditor berpengaruh signfikan terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. Hasil ini menunjukkan motivasi merupakan sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk memulai suatu tindakan, tindakan yang 

dilakukan tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, 

sebagai seorang auditor tentunya kebutuhanya adalah agar dinilai 

berprestasi dalam pekerjaannya. Hal ini berarti seorang auditor yang 

memiliki motivasi dalam dirinya akan bertindak untuk mencapai standar–

standar yang ada dan akan meningkatkan prestasinya dalam melakukan 

audit, karena ia ingin agar melalui perkerjaannya orang lain dapat melihat 

bahwa ia berprestasi dan memenuhi semua standar yang ada, sehingga 

orang lain dapat mengandalkan hasil auditnya. 

4. Independensi, Profesionalisme, dan Motivasi Auditor berpengaruh 

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Pada hasil diperoleh nilai F 

test (F hitung) sebesar 3,913 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,018 

(dibawah 0,05) atau F hitung lebih besar dari Ftabel = 2,92. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: 

1. Auditor dan KAP di Pekanbaru 

Untuk dapat mempertahankan sikap independensi, dan motivasinya dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. Lalu auditor juga diharapkan 

mampu bersikap profesionalisme terhadap profesinya agar hasil audit yang 

dikerjakan mampu membuat masyarakat atau pengguna informasi menjadi 

percaya pada informasi tersebut. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi pertimbangan 

tingkat materialitas yang tidak ada dalam penelitian ini seperti variabel 

pengalaman ataupun etika profesi. Memperluas objek penelitian artinya 

memilih tidak hanya disatu kota, bisa memilih beberapa kota dengan KAP-

KAP yang besar sehingga mendapatkan hasil yang lebih general dan 

mempresentatifkan hasil penelitian. Melakukan penelitian dengan waktu 

yang cukup dan tidak terburu-buru agar mendapat hasil yang lebih baik dan 

lebih teliti. 


