BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa :
1. Pada Variabel Pengalaman dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh
terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.
2. Pada Variabel Profesionalisme dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.
3. Pada Variabel Etika Profesi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
pengaruh terhadap Penentuan Tingkat Materialitas.
B. Implikasi/Saran
Adapun beberapa saran dari penulis ialah sebagai berikut :
1. Walaupun dalam penelitian ini ditemukan hasil pada Variabel pengalaman
(X1) dan etika profesi (X3) tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap
penentuan tingkat materialitas. Akan tetapi sebaiknya pengalaman
sangatlah dibutuhkan dan selain itu tetap berpegang teguh pada Etika
Profesi karena profesi apapun mestinya harus sejalan dengan etika yang
mana adalah panduan dalam menjalankan profesi tersebut dengan sebaik
mungkin.
2. Alangkah lebih baik jika peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ingin diteliti, dan sebaiknya jika
penelitian yang dilakukan menyebarkan kuisioner sebaiknya dilakukan

satu bulan sebelum di uji. Hal ini disebabkan bahwa adanya Auditor yang
bertugas dilapangan sehingga tidak semua Auditor yang ada pada KAP
dapan memberikan jawabannya pada kuisioner yang telah disebar.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah beberapa
variabel lain yang juga mendukung ataupun mempunyai faktor dalam
penentuan tingkat Materialitas. Misalnya Kompetensi, Independensi,
Pelatihan Auditor, dan lain sebagiannya.
C. Keterbatasan
Tentunya dalam penelitian ini peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih
banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, adapun beberapa
keterbatasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :
1. Kuisioner dalam penelitian ini hanya berjumlah 38 (tiga puluh delapan)
yang dapat diuji kelayakannya, sehingga adapun pendapat – pendapat lain
dari Auditor tidak sepenuhnya didapatkan.
2. Variabel dalam penelitian ini hanya berjumlah tiga variable independen
yakni Pengalaman, Profesionalisme, dan Etika Profesi sehingga adapun
beberapa kriteria lain yang masuk dalam kategori penentuan tingkat
materialitas belum secukupnya terpenuhi.
3. Penelitian ini dalam pengambilan sampel responden hanya dilakukan pada
Kantor Akuntan Publik (KAP) khususnya di wilayah Yogyakarta, seperti
yang kita ketahui bahwa Auditor tidak hanya berada di KAP adapula yang
terdapat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Jasa Audit (KJA)
dan lain sebagainnya.

4. Tidak semua Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Yogyakarta
bersedia menjadi sampel dalam penelitian ini hal ini disebabkan kuota
kuisioner mereka telah terpenuhi, faktor lain juga disebabkan karena telah
memasuki masa audit sehingga banyak Auditor sedang berada diluar kota.

