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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris 

tentang hubungan  profesionalisme, integritas, pengalaman dan pengetahuan 

mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam 

pengauditan laporan keuangan. 

1. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialtias dalam proses 

pengauditan laporan keuangan 

2. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel integritas berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan 

3. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel pengalaman berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan 

4. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan 

5. Hasil uji F menunjukan bahwa profesionalisme, integritas, pengalaman dan 

pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara simultan terhadap 
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pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan 

keuangan. 

5.2. Keterbatasan penelitian 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain : 

1. Penelitian ini memiliki hambatan yaitu sebagian besar Kantor Akuntan Publik 

menolak untuk mengisi kuesioner di karenakan kesibukan auditor 

dikarenakan waktu penyebaran kuesioner bertepatan pada waktu pemeriksaan 

laporan keuangan, sehinggan auditor kurang meluangkan waktu dalam 

pengisian kuesioner 

2. Penelitian  ini hanya menyebarkan kuesioner, sehingga data yang diperoleh 

belum dapat merepresentasikan secara kesuluruhan mengenai 

profesionalisme, integritas, pengalaman dan pengetahuan mendeteksi 

kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses 

pengauditan laporan keuangan. 

3. Variabel- variabel indepeden hanya menggunakan profesionalisme, integritas, 

pengalaman dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan 

5.3. Saran 

 Sebagai hasil dari penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan saran-saran sebagai berikut:  

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya waktu  dapat memperluas wilayah 

penelitian dengan mengambeil sampel tidak hanya dilakukan pada di wilayah 
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DIY dan Jawa tengah sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat 

generalisasi yang tinggi. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan metode 

wawancara sehingga hasil yang didapatkan lebih sesuai dengan keadaan 

sebenarnya atau terjun langsung dalam lapangan agar mengetahui aktivitas 

yang dilakukan oleh auditor dan agar hasil penelitian dapat mencerminkan 

keadaan sebenarnya 

3. Penelitian selanjutnya menambahkan variabel- variabel independen lainny 

yang diduga memilik pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan 

tingkat materialitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


