
 

 

 

 

BAB V 

 

SIMPULAN dan  SARAN. 
 

A. Simpulan 

 

Setelah dilakukan penelitian melalui media kuesioner terhadap 30 orang auditor 

yang aktif bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Porvinsi Jawa Barat 

dan Provinsi Banten maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Variabel Skeptisisme Profesional terhadap Tingkat Materialitas mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Berarti faktor Skeptisisme Profesional berpengaruh 

secara positif terhadap Tingkat Materialitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan  

koefisien independensi yang positif dan berhubungan searah dengan Tingkat 

Materialitas, sehingga untuk hipotesis yang pertama dalam penelitian ini diterima.  

 

2. Pengujian untuk variabel kompetensi terhadap Tingkat Materialitas secara 

.Pengujian uji parameter individual menyatakan hasil yang tidak signifikan. Hal 

ini berarti bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat 

Materialitas, maka hipotesis kedua yang diajukan peneliti pun ditolak. 

 

3. Pengujian untuk variabel Etika Profesi terhadap Tingkat Materialitas secara uji 

parameter individual menyatakan hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa 

Etika Profesi memiliki pengaruh terhadap Tingkat Materialitas, maka hipotesis 

ketiga yang diajukan peneliti diterima.  
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4. Pengujian untuk variabel Skeptisisme Profesional, kompetensi, dan Etika 

profesi terhadap Tingkat Materialitas secara bersama-sama memberikan hasil 

yang signifikan, berarti Skeptisisme Profesional, kompetensi, dan Etika profesi 

mempengaruhi Tingkat Materialitas.  

 

B. Keterbatasan dan Keunggulan Penelitian 

B.a.  Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu : 

1.     Penelitian ini hanya menggunakan sampel peserta lokakarya (PPL) anggota 

        IAPI yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor yang beragam, dan 

        waktu dan jadwal yang ada dalam lokakarya tersebut sangat padat sehingga  

        dalam pengisian kuisioner belum sepenuhnya diisi secara baik. 

2.     Beberapa indikator dalam kuisioner mengenai variabel skeptisisme masih  

        kurang dipahami oleh responden, sehingga jawaban responden belum  

       sepenuhnya sesuai yang diharapkan. 

 

 B.b.    Keunggulan Penelitian  

Penelitian ini meneliti sesuatu hal yang berbeda dengan peneliti sebelumnya, yaitu 

dalam penelitian sebelumnya Skeptisisme Profesional Auditor  dijadikan variabel 

yang dipengaruhi (dependent variable) tetapi dalam penelitian ini penulis 

mencoba variabel Skeptisisme Profesional Auditor  dijadikan variabel yang 

mempengaruhi (Independent Variable). 
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C. Saran 

 

Dari hasil penelitian tentang pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, 

Kompetensi Auditor, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

 

1. Bagi para auditor untuk dapat menjadi auditor profesional mau tidak mau harus 

memiliki sikap skeptisisme, dengan memiliki sikap tersebut seorang auditor akan 

lebih berhati-hati dan akan selalu berfikir kritis dalam melaksanakan tugas 

profesinya. 

 

2. Walaupun kompetensi auditor berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, tetapi auditor 

profesional tetap harus menjaga kompetensinya, dengan terus mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang auditing, akuntansi dan juga 

perkembangan dunia bisnis.    

 

3. Pelanggaran terhadap Etika Profesi saat ini tidak saja mendapatkan sanksi dari 

organisasi profesi tetapi dengan disahkannya Undang Undang Republik Indonesia 

No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, auditor dapat dijatuhi hukuman penjara 

dan juga dapat dikenakan denda.   


