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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini terkait pengaruh pengalaman auditor, 

independensi, dan beban kerja yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan uji 

hipotesis, antara lain yaitu: 

a. Pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud (kecurangan). Auditor dengan pengalaman 

kerja relatif lama belum menjamin kemampuan seorang auditor dalam 

mendeteksi fraud (kecurangan) dengan baik. 

b. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud (kecurangan). Beberapa faktor bisa menjadi penyebabnya, 

seperti auditor mampu untuk menjamin sebuah independensi dengan tidak 

menerima imbalan yang diberikan oleh klien kepada auditor dalam bentuk 

apapun dan auditor menolak imbalan yang akan kemudian tidak akan 

mempengaruhi keyakinan auditor dalam menjalan tugasnya. 

c. Beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi fraud (kecurangan). Penyebabnya dapat dikarenakan ada faktor 

yang mempengaruhi, seperti beban kerja yang diemban oleh auditor cukup 

atau berkurang akan meningkatknya kemampuan auditor dalam mendeteksi 

fraud (kecurangan) karena membuat waktu konsentrasi kerja dan istirahat 

auditor membaik, sehingga auditor dapat melaksanakan tugas sesuai dengan 

standar yang berlaku. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, Peneliti mengajukan beberapa 

saran yang nantinya bisa bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, antara lain: 

a. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

bisa mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud 

(kecurangan), antara lain kode etik, tekanan waktu, tipe kepribadian, 

skeptisme professional ataupun variabel lainnya yang mungkin bisa menjadi 

variabel penelitian yang baru yang kemudian mampu dibandingkan dengan 

hasil penelitian ini.. 

b. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas daerah penelitian serta 

meningkatkan jumlah responden, yang mampu membuat penelitian lebih 

memungkinkan untuk disimpulkan secara umum dan di masa pandemi harus 

lebih segera untuk menyampaikan kuesioner. 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik diharapkan membuka peluang terkait dengan 

penerimaan penelitian yang mungkin akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 

Untuk Akuntan Publik diharapkan mampu meningkatkan pengalaman 

kerjanya, mempertahankan sikap independensi dengan tidak memihak pada 

pihak manapun, dan menjaga beban kerja agar dalam melaksanakan tugas 

dapat lebih berkonsentrasi bertugas. Sehingga mampu mendeteksi kecurangan 

yang mungkin terjadi didalam proses audit sesuai dengan standar.  

 


