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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh independensi terhadap tingkat materialitas. Hal ini

ditunjukkan dengan uji secara parsial dengan nilai signifikan yaitu sebesar

0,000 lebih kecil 0,05 hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel Coefficients.

Nilai p-value pada kolom sig.(2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0,05 level of

significant (α) artinya ketika  independensi auditor mengalami kenaikan

maka dalam menentukan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan

keuangan juga akan meningkat.

2. Terdapat pengaruh keahlian auditor secara parsial terhadap tingkat

materialitas dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05

hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel Coefficients. Nilai p-value pada

kolom sig.(2-tailed) 0,004 lebih kecil dari 0,05 level of significant (α)

artinya ketika keahlian auditor semakin baik maka dalam menentukan

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan juga akan dapat

dipercaya.

3. Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independensi dan keahlian

auditor terhadap penentuan tingkat materialitas, hal ini dibuktikan uji

hipotesis uji F dengan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel

independent (independensi dan keahlian auditor) berpengaruh secara

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependent (tingkat

materialitas). Pengujian ini juga dapat mengindikasikan bahwa model

regresi dapat dipakai untuk mengukur faktor-faktor (independensi dan

keahlian auditor) yang mempengaruhi penentuan tingkat materialitas dalam

pemeriksaan laporan keuangan terhadap auditor yang bekerja pada Kantor

Akuntan Publik di Bekasi.
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5.2 Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member masukan bagi berbagai pihak-

pihak yang terkait khususnya para auditor dalam melakukan tugas untuk 

melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. 

1. Bagi peneliti selanjutnya atau pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti topik

ini secara mendalam, maka penulis menyarankan untuk menambah variabel

independent lainnya, dengan menambah jumlah responden, serta melakukan

pemilihan waktu yang tepat ketika menybarkan kuesioner. Hal ini

dikarenakan sebagian kuesioner dalam penelitian ini tidak kembali

dikarenakan para calon responden tidak mempunyai cukup waktu.

2. Kepada para auditor, peneliti menyarankan untuk menjadikan faktor

independensi dan keahlian sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan client

sesuai dengan SPAP dan Standar Audit yang berlaku untuk menghindari

risiko salah saji material dalam menyajikan laporan keuangan.
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