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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini berguna untuk melakukan pengujian dan melakukan 

analsisis mengenai pengaruh integritas auditor, komitmen organisasi, dan 

pengalaman kerja auditor terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan 

keuangan yang dianalisis memakai partial least squares (PLS) dengan 

didukung oleh aplikasi SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil pengujian serta 

analisis yang sudah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan yakni sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa 

variabel integritas auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. Artinya jika 

auditor semakin berintegritas maka akan semakin mudah untuk 

melakukan deteksi kecurangan pada laporan keuangan. 

2. Variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian 

kecurangan pada laporan keuangan. Karena jika menurut persepsi 

auditor, komitmen bukanlah suatu hal yang penting untuk dapat 

mendeteksi kecurangan, karena hal tersebut merupakan salah satu tugas 

auditor pemerintah untuk mencegah kerugian negara. 

3. Variabel pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh secara signifikam 

terhadap pendeteksian kecurangan. Karena pendeteksian kecurangan 

tergantung pada cara serta kecanggihan pelaku kecurangan, serta 

frekuensi pelaku dalam melakukan kecurangan. 

V.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan simpulan yang 

sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti hendak memberikan saran yang 

sekiranya bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan juga pertimbangan bagi 
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pihak yang terkait dalam penelitian ini, dibawah ini merupakan saran yang 

dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut: 

a. Saran Teoritis 

1) Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan memakai variabel serta 

indikator yang berbeda, sehingga bisa memperolah data dan 

infrormasi yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang bisa 

mempengaruhi pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. 

Serta disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, misalnya 

bisa melakukan penelitian sampai dengan BPK perwakilan jadi tidak 

hanya dari BPK pusat saja. 

2) Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penyebaran 

kuesioner tidak hanya melalui google form saja, namun disarankan 

agar bisa menyebarkan langsung kepada objek penelitian agar 

mendapatkan responden dengan jumlah yang lebih banyak. 

3) Peneliti selanjutnya disarankan hadir pada saat responden 

melakukan pengisian kuesioner, guna memastikan bahwa responden 

mengerti maksud dari kuesioner tersebut agar data yang didapatkan 

bisa sesuai dengan tujuan penelitian serta sesuai denga napa yang 

diharapkan peneliti dalam penelitian ini. 

b. Saran Praktis 

1) Bagi auditor BPK, disarankan agar selalu mengoptimalkan nilai 

integritas untuk memberikan tingkat pendeteksian kecurangan yang 

lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian ini serta 

dalam melakukan pekerjaan supaya dapat mempermudah untuk 

melakukan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.. 

Gambar 7. Jenis sertifikasi yang sudah diikuti oleh auditor 

BPK 
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2) Berdasarkan gambar diatas, disaran untuk auditor BPK, supaya 

dapat melakukan pengecekan pada auditor yang telah mengikuti 

sertifikasi, apakah sertifikasi yang telah diikuti dapat meningkatkan 

kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. 

 


