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PENGARUH TEKANAN WAKTU, SITUASI AUDIT, ETIKA PROFESI 

DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN 

TINGKAT MATERIALITAS 

(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta) 

 

Abstrak 

Proses pembuatan laporan keuangan tidak terlepas dari salah saji material maupun 

tidak material, baik karena adanya kecurangan (fraud) maupun kekeliruan (human 

error). Materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji 

akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. 

Pertimbangan tingkat materialitas penting karena berpengaruh terhadap opini 

auditor pada laporan hasil audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh tekanan waktu, situasi audit, etika profesi, dan indepedensi terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini menggunakan 16 KAP sebagai 

sampel, dengan metode convenience sampling. Data penelitian yang digunakan 

adalah data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu, situasi 

audit dan indepedensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 

materialitas. Sedangkan etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

Kata Kunci: Pertimbangan Tingkat Materialitas, Tekanan Waktu, Situasi Audit, 

Etika Profesi, Independensi. 

Abstract 

The process of making financial statements is inseparable from material and non-

material misstatements, both due to fraud and human error. Materiality is the 

amount of value omitted or an accounting misstatement that can affect the 

decisions of users of financial statements. Consideration of materiality level is 

important because it influences the auditor's opinion on the audit report. This 

study aims to determine the effect of time pressure, audit situation, professional 

ethics, and independence on consideration of materiality levels. This study used 

16 KAP as a sample, using the convenience sampling method. The research data 

used is primary data. The results of the study indicate that time pressure, audit 

situation and auditor independence influence the consideration of materiality 

level. Whereas auditor professional ethics has no effect on consideration of 

materiality levels. 

Keywords: consideration of materiality level, Time Pressure, Audit Situation, 

Professional Ethics, Independence 
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1. PENDAHULUAN 

Proses pembuatan laporan keuangan tidak terlepas dari salah saji material maupun 

tidak material, baik karena adanya kecurangan (fraud) maupun kekeliruan (human 

error) (Yunitasari et al., 2014). Sedangkan saat ini perkembangan dunia bisnis 

sangat pesat, sehingga menuntut para pelaku bisnis untuk lebih transparan dan 

dapat dipercaya dalam pengelolaan laporan keuangan. Salah satunya adalah 

dengan cara mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

sifatnya netral atau independen (tidak berpihak), yaitu seorang akuntan publik 

atau auditor eksternal dari luar perusahaan (Lestari dan Utama, 2013).  

Menurut (Mulyadi, 2002: 158) materialitas adalah besarnya nilai yang 

dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang 

melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau mempengaruhi terhadap 

pertimbangan orang yang meletakan kepercayaan terhadap informasi. Informasi 

dipandang sebagai material apabila disajikan salah atau tidak disajikan dapat 

mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomis yang diambil oleh pengguna 

laporan yang mendasarkan keputusan-keputusannya sebagian pada informasi 

dalam laporan keuangan (Murwanto, 2008 dalam Yunitasari et al., 2014). Namun, 

sampai saat ini belum ada standar akuntansi maupun standar auditing yang 

mengatur mengenai pedoman dalam pengukuran materialitas secara kuantitatif. 

Sehingga, dalam menentukan tingkat materialitas setiap auditor berbeda-beda, 

terkesan bersifat subyektif karena sesuai dengan aspek situasionalnya (Yunitasari 

et al., 2014). 

Pertimbangan materialitas sangat penting dalam suatu laporan keuangan, 

karena berpengaruh terhadap hasil akhir audit yang akan digunakan oleh pemakai 

informasi dari laporan keuangan, sehingga harus dilaksanakan dengan cermat, 

hati-hati dan objektif. Selain itu, auditor juga harus bebas dari pengaruh-pengaruh 

pihak luar termasuk klien pada saat melaksanakan audit, sehingga auditor bisa 

menjalankan tugasnya tanpa tekanan dan bisa menghasilkan pertimbangan tingkat 

materialitas yang tepat. 

Pada kenyataannya materialitas dalam laporan keuangan masih sering 

diabaikan oleh auditor, sehinga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat 
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kepada akuntan publik. Seperti halnya kasus bank Century yang marak akhir-akhir 

ini, dalam kasus ini pihak auditor tidak bertindak secara profesional dalam 

auditnya, terjadinya persekongkolan antara pihak dalam dengan pihak auditor, 

dalam hal ini auditor menerima suap oleh pihak independen bank Century dengan 

me-mark up  laporan keuangan bank Century yang telah tidak sehat lagi yaitu 

bangkrut menjadi sehat, hal ini dilakukan agar ajuan untuk memperoleh dana 

pinjaman dari bank Indonesia berjalan dengan lancar dan para investor tertarik 

untuk menanamkan sahamnya, selain itu untuk menarik nasabah sebanyak 

banyaknya ke dalam bank Century. Auditor telah melanggar kode etik yang telah 

ada, dilihat dari kasus ini auditor melanggar hal independensi sebagai auditor 

independen menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menjadi 

berkurang. 

Penelitian ini dimotivasi karena masih banyaknya kasus kecurangan yang 

dilakukan oleh akuntan publik dalam memeriksa laporan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh Tekanan Waktu, 

Siituasi Audit, Etika Profesi dan Independensi Auditor terhadap Pertimbangan 

Tingkat Materialitas yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di wilayah 

Surakarta dan Yogyakarta. 

2. METODE 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. Teknik penentuan sampel 

dalam penelitian ini adalah convenience sampling, dimana sampel yang diambil 

berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. 

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.1.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuen, atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas Sugiyono (2013: 59). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan berbeda satu sama 
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lain, tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut Kusuma (2012: 4). 

Semakin rendah tingkat materialitas yang dinyatakan auditor, maka semakin 

banyak bukti yang harus dikumpulkan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat 

materialitas yang dinyatakan auditor, maka bukti yang harus dikumpulkan 

semakin sedikit. Variabel dependen ini mengacu pada instrumen penelitian 

yang dilakukan oleh Yendrawati (2008). Pernyataan dalam kuesioner terdiri 

dari 18 item yang terdiri dari beberapa indikator. Setiap item diberi skor 1 

sampai 5. 

2.1.2 Variabel Independen 

2.1.2.1 Tekanan Waktu 

Time pressure merupakan keadaan di mana auditor mendapatkan Kantor 

Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk menyelesaikan audit pada waktu dan 

anggaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya (Wahyudi dkk, 2011). 

Variabel time pressure diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Heriningsih (2002) yang secara spesifik mengukur 

terjadinya time pressure yang terdiri dari time budget pressure dan time 

deadline pressure. Jawaban dari responden digunakan untuk menentukan 

tingkat time pressure dari yang dihadapi oleh auditor, yaitu tingkat time 

pressure yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan sebaliknya tingkat 

time pressure yang lebih tinggi untuk jawaban pada skala tinggi (Ayu Lestari, 

2010) 

2.1.2.2 Situasi Audit 

Situasi audit adalah suatu penugasan ketika audit menghadapi keadaan yang 

mengandung risiko audit rendah (regularities) dan keadaan yang mengandung 

risiko audit yang besar (irregularities) (Mulyadi, 2011). Dalam situasi audit 

yang besar kecurangan dapat disembunyikan dengan cara memalsukan 

dokumentasi, termasuk pemalsuan tanda tangan (SPAP, 2011 : SA Seksi 16.8). 

Variabel situasi audit diukur menggunakan instrumen dari penelitian 

Maghfirah (2008) yang terdiri dari 6 item pertanyaan. 
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2.1.2.3 Etika Profesi Auditor 

Etika profesi merupakan suatu pekerjaan profesional dan dalam menjalankan 

pekerjaan tersebut diatur oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan perkumpulan 

atau organisasi dan setiap anggota harus menaatinya Yuwono (2011) dalam 

Pratiwi dan Widhiyani (2017). Etika profesi ini bagi praktik akuntan di 

Indonesia disebut sebagai kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), yang berisi aturan-aturan dalam melaksanakan tugas. Dengan 

adanya etika profesi ini, diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang 

dilakukan oleh auditor. Auditor yang menjunjung tinggi etika profesi, maka 

akan dapat menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat. 

Penelitian (Sari dan Widyanto, 2015) menjadi acuan dalam mengukur variabel 

etika profesi auditor, yang terdiri dari 8 item pernyataan. 

2.1.2.4 Independensi Auditor 

Independensi auditor berarti auditor bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan 

oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak lain (Halim, 1997: 18). 

Dalam melaksanakan tugasnya, independensi auditor ini penting karena 

menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang akan dihasilkan. Dengan 

independensi yang tinggi, maka auditor dapat melaksanakan tugasnya secara 

obyektif sesuai dengan fakta yang ada, sehingga opini audit yang dihasilkan 

akan tepat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan 

keputusan oleh pihak pemakai informasi laporan keuangan. Variabel 

independensi auditor diukur dengan menggunakan instrumen yang diperoleh 

dari penelitian (Sari dan Widyanto, 2014). 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data 

primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban 

kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Kuesioner dititipkan pada 

auditor profesional yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Surakarta 

dan Yogyakarta untuk kemudian dibagikan kepada auditor yang bekerja 

sebagai karyawan di kantor tersebut dengan jangka waktu tertentu. Kuesioner 
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yang telah diisi tersebut kemudian diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner 

yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa nama-nama Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surakarta dan Yogyakarta, yang diperoleh 

melalui internet pada website www.ojk.go.id. 

2.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi 

linier berganda. Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

PTM = α + β1 TW + β2 SA + β3 EP + β4 IA + ɛ    (1) 

Keterangan : 

PTM   = Pertimbangan Tingkat Materialitas 

α    = Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien tiap variabel 

TW   = Tekanan Waktu 

SA   = Situasi Audit 

EP   = Etika Profesi  

IA   = Independensii Auditor 

ɛ   = Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,820 0,512 Data berdistribusi 

normal  

  Sumber : Data Primer, diolah 2018 

Dari tabel 1 diatas menunjukan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,820 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,512. Nilai 

tersebut berada di atas 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model 

regresi terdistribusi normal. 

http://www.ojk.go.id/
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3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

VARIABEL  Tolerance VIF KETERANGAN 

Tekanan Waktu 0,892 1,121 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Situasi Audit 0,939 1,065 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Etika Profesi 0,978 1,022 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Idependensi  0,939 1,065 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer, diolah 2018 

Berdasarkan pada tabel 2 bahwa masing-masing nilai VIF kurang dari 

10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi 

multikolineritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

3.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

VARIABEL Sig. KETERANGAN 

Tekanan Waktu 0,623 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Situasi Audit 0,483 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Etika Profesi 0,399 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Idependensi 0,336 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Primer, diolah 2018 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 3 tersebut menunjukan 

bahwa semua variabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

33,464 11,364   2,945 0,005 

TWTOT 0,698 0,308 0,285 2,267 0,028 

SATOT 0,514 0,203 0,31 2,526 0,015 

EPTOT -0,268 0,189 -0,17 -1,419 0,163 

INTOT 0,414 0,189 0,268 2,186 0,034 

a. Dependent Variable: PTMTOT 

Sumber: Data Primer, diolah 2018 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier 

berganda dapat disusun sebagai berikut: 

PTM = 33,464 + 0,698TW + 0,514SA - 0,268EP + 0,414IN + ε (2) 

a. Nilai konstanta sebesar 33,464 dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika variabel independen yaitu tekanan waktu, situasi audit, etika 

profesi dan independensi diasumsikan konstan atau sama dengan 0 (Nol), 

maka kepatuhan wajib pajak masih akan sebesar 33,464. 

b. Nilai koefisien pada variabel tekanan waktu menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,698 yang artinya apabila tekanan waktu meningkat, maka 

pertimbangan tingkat materialitas juga akan meningkat, sebaliknya 

apabila tekanan waktu menurun maka pertimbangan tingkat materialitas 

juga akan mengalami penurunan.  

c. Nilai koefisien pada variabel situasi audit menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,514 yang artinya apabila situasi auidt meningkat, maka 

pertimbangan tingkat materialitas juga akan meningkat, dan sebaliknya 

apabila situasi audit menurun maka pertimbangan tingkat materialitas 

juga akan mengalami penurunan.  
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d. Nilai koefisien pada variabel etika profesi menunjukkan nilai negatif 

sebesar -0,268 yang artinya apabila etika profesi meningkat, maka 

pertimbangan tingkat materialitas akan menurun, dan sebaliknya apabila 

etika profesi menurun maka pertimbangan tingkat materialitas akan 

mengalami kenaikan. 

e. Nilai koefisien pada variabel independensi menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,414 yang artinya apabila independensi meningkat, maka 

pertimbangan tingkat materialitas akan meningkat, dan sebaliknya 

apabila independensi menurun maka pertimbangan tingkat materialitas 

juga akan mengalami penurunan. 

3.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 591,471 4 147,868 6,716 ,000
b
 ,000

b
 

Residual 968,733 44 22,017       

Total 1560,204 48           

a. Dependent Variabl: PTMTOT 

b. Predictors: (Constant), INTOT, EPTOT, SATOT, TWTOT 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai Fhitung (6,716) >  

Ftabel (2,57) dengan Sig. (0,000) < α (0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel profesionalisme, komitmen organisasi, etika profesi, pengalaman, 

independensi dan pengetahuan auditor secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Selain itu dengan melihat nilai 

signifikan kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit 

(goodness of fit). 

3.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,616
a
 0,379 0,323 4,69219 

a. Predictors: (Constant), INTOT, EPTOT, SATOT, TWTOT 

b. Dependent Variable: PTMTOT 
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Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R
2
 dengan bantuan 

program SPSS, dalam analisis regresi linier berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi atau adjusted R
2
 sebesar 0,323. Hal ini berarti 

bahwa 32,3% variasi variabel pertimbangan tingkat materialitas 

dijelaskan oleh variabel tekanan waktu, situasi audit, etika profesi dan 

independensi auditor, sementara sisanya 67,7% diterangkan oleh faktor 

lain diluar model yang diteliti. 

3.2.4 Uji t 

Tabel 7. Hasil Uji t 

VARIABEL thitung ttabel Sig. KETERANGAN 

Tekanan Waktu 2,267 2,015 0,028 H1 Diterima 

Situasi Audit 2,526 2,015 0,015 H2 Diterima 

Etika Profesi -1,419 2,015 0,163 H3 Ditolak 

Idependensi  2,186 2,015 0,034 H4 Diterima 

Sumber: Hasil olah data,2018. 

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa : 

a. Pada variabel tekanan waktu menunjukkan nilai sig sebesar (0,028) 

lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,267) lebih besar dari ttabel (2,015) 

maka H1 diterima yang artinya tekanan waktu berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas.  

b. Pada variabel situasi audit menunjukkan nilai sig sebesar (0,015) lebih 

kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,526) lebih besar dari ttabel (2,015) maka 

H2 diterima, yang artinya situasi audit berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas.  

c. Pada variabel etika profesi menunjukkan nilai sig sebesar (0,163) lebih 

besar dari 0,05 dan/atau thitung (-1,419) lebih kecil dari ttabel (2,015) 

maka H4 ditolak artinya etika profesi tidak berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

d. Pada variabel independensi menunjukkan nilai sig sebesar (0,034) 

lebih kecil dari 0,05 dan thitung (2,186) lebih besar dari ttabel (2,015) 
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maka H6 diterima yang artinya independensi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Pengaruh tekanan waktu terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan waktu memiliki nilai sig 

sebesar (0,028) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,267) lebih besar dari 

ttabel (2,015) maka H1 diterima yang artinya tekanan waktu berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas.  

3.3.2 Pengaruh situasi audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi audit memiliki nilai sig sebesar 

(0,015) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (2,526) lebih besar dari ttabel 

(2,015) maka H2 diterima, yang artinya situasi audit berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas.  

3.3.3 Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas 

Hasil penelitian menunjukkan variabel etika profesi memiliki nilai sig 

sebesar (0,163) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-1,419) lebih kecil dari 

ttabel (2,015) maka H3 ditolak artinya etika profesi tidak berpengaruh 

terhadap pertimbangan tingkat materialitas.   

3.3.4 Pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi memiliki nilai sig 

sebesar (0,034) lebih kecil dari 0,05 dan thitung (2,186) lebih besar dari ttabel 

(2,015) maka H4 diterima yang artinya independensi berpengaruh terhadap 

pertimbangan tingkat materialitas.  

4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Variabel Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. 
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2) Variabel Situasi Audit berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingat 

Materialitas. 

3) Variabel Etika Profesi tidak berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. 

4) Variabel Independensi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat 

Materialitas. 

4.2 KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu :  

1. Dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, tidak melalui 

wawancara atau survey lainnya. ini dapat memberikan pengaruh terhadap 

jawaban yang diberikan responden, yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi hasil penelitian. 

2. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang ditinggal 

pada saat pengisian, sehingga ada kemungkinan terjadi bias data karena 

pernyataan responden yang tidak sesuai dengan profesinya.  

3. Lingkup penelitian terbatas hanya pada KAP wilayah Surakarta dan DIY 

Yogyakarta, sehingga hasil penelitian belum bisa tergeneralisasi. 

4. Penelitian ini hanya mengukur mengenai pendapat atau persepsi dari 

seorang auditor, jadi data dalam penelitian ini tidak pasti. 

4.3 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut :  

1. Untuk penelitian selanjutnya, data dikumpulkan dengan meminta 

keterangan secara langsung pada responden dengan melakukan wawancara 

supaya data yang dihasilkan memiliki nilai positif.  

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan peneliti berkenan menunggu dalam 

pengisian kuesioner, supaya tidak terjadi bias data. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah objek penelitian, 

sehingga hasil penelitian bisa tergeneralisasi. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menggunakan data yang 

absolute, jadi data yang digunakan itu dapat diukur dengan pasti, seperti 

misalnya 3% - 8%. 
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