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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas 

Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Pengalaman 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. Akuntabilitas Auditor berpengaruh signfikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. Hasil ini menunjukan bahwa, akuntabilitas seorang 

auditor dapat ditunjukan dengan seberapa besar seorang auditor memiliki 

motivasi dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan sehingga auditor 

dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh serta komitmen yang 

terbentuk dalam diri seorang profesional untuk bertanggung jawab 

terhadap profesinya. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya profesi 

akan mendorong auditor bertanggung jawab, dengan tugas yang 

dijalankan, semakin bertanggung jawab seorang auditor  pertimbangan 

tingkat materialitas akan semakin tepat. 

2. Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh signfikan terhadap 

Pertimbangan Tingkat Materialitas. Hasil ini menunjukkan seorang 

akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan 

akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berhubungan 

dengan pengungkapan kekeliruan. Salah satu yang mempengaruhi 
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kesimpulan pemakai laporan keuangan adalah kegagalan dalam 

mendeteksi kekeliruan yang material. Jadi semakin auditor memiliki 

pengetahuan mendeteksi kekeliruan, maka semakin tepat dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. 

3. Pengalaman Auditor berpengaruh signfikan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. Hal ini menunjukkan auditor yang mempunyai 

pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan 

menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan 

juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa 

berupa pemberian pendapat. Semakin banyak pengalaman seorang auditor, 

maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan 

perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat 

pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan 

tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor 

telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan 

keuangan dari berbagai jenis industri. 

4. Akuntabilitas Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan 

Pengalaman Auditor berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas. Pada hasil diperoleh nilai F test (F hitung) sebesar 

11,340 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau 

Fhitung lebih besar dari Ftabel = 2,95. 

 

 

 



 

  
69 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya : 

Untuk dapat mempertahankan sikap akuntabilitas, pengetahuan dalam 

mendeteksi kekeliruan, serta lebih memperbanyak pengalaman dalam 

mempertimbangkan tingkat materialitas. 

Menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi 

pertimbangan tingkat materialitas yang tidak ada dalam penelitian ini seperti 

variabel independensi 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. 


