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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Setelah melakukan berbagai pembahasan dengan serangkaian pengujian 

hipotesis terkait pengaruh pengalaman audit, beban kerja  dan independensi 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengalaman audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang sudah memiliki 

pengalaman kerja yang relatif lama, belum tentu menjamin kemampuan 

auditor untuk mendeteksi kecurangan dengan baik. 

b. Beban kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan karena beban kerja 

auditor yang cukup banyak membuat waktu konsentrasi kerja dan 

istirahat auditor terbatas, sehingga auditor sulit menjalankan tugasnya 

sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. 

c. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

seperti auditor yang dapat menjamin sikap independensinya, terutama 

ketika klien memberikan imbalan kepada auditor dan auditor mampu 

menolak imbalan tersebut, sehingga klien tidak dapat mempengaruhi 

keyakinan auditor. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Meskipun dalam penyusunan penelitian ini telah berusaha melakukan 

penelitian secara maksimal, penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan. 

Diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti tidak menjamin responden menjawab jujur atas pernyataan yang 

diberikan, sehingga hasil bisa menjadi kurang proporsional. 
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b. Peneliti tidak dapat menjamin apakah kuesioner di isi oleh target yang 

sesuai dengan responden yang dituju, karena kuesioner ditinggal dan 

diambil beberapa hari kemudian. 

c. Tidak semua KAP di wilayah DKI Jakarta bersedia menerima kuesioner 

yang peneliti berikan. 

  

5.3  Saran 

Terdapat saran yang berdasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menguji variabel-variabel lain yang memungkinkan berpengaruh juga terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan seperti pelatihan audit, 

skeptisme profesional, kompetensi auditor dan lain-lain. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain: 

a. Kantor Akuntan Publik 

Bagi kantor akuntan publik diharapkan lebih menyeleksi dan selekstif 

auditor yang akan bergabung dalam kantor akuntan publik agar dalam 

melakukan proses auditnya dapat bersikap integritas, tanggung jawab, dan 

independen agar tidak menrugikan kantor akuntan publik tersebut.  

b. Akuntan Publik 

Bagi Akuntan Publik senantiasa meningkatkan pengalaman auditnya, 

menjaga beban kerjanya agar dalam menjalankan tugasnya dapat 

konsentrasi dan tetap konsisten, serta menjaga sikap independensinya agar 

tidak memihak pada kepentingan siapapun. Sehingga dalam penugasan 

auditnya bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi di dalam proses audit 

yang dilaksanakannya dan sesuai dengan prosedur. 
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