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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pengujian tentang “Pengaruh Independensi, 

Pengalaman Auditor, dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor 

dalam Mendeteksi Kecurangan”, maka penulis dalam bab ini akan memberikan 

saran berdasarkan uraian diatas yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. 

Adapun kesimpulan yang dapat penulisan berikan adalah: 

1. Secara parsial independensi berpengaruh negatif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin 

independensi seorang auditor maka semakin tidak mampu untuk mendeteksi 

kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang diauditnya ,auditor makin 

bekerja mandiri sehingga tidak mau bertanya ke klien dan tidak mampu 

mendeteksi kecurangan tersebut. 

2. Secara parsial pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berarti bahwa 

semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka semakin bisa 

mengetahui dimana penyebab terjadinya kecurangan, apakah kecurangan 

tersebut disengaja atau tidak. 

3. Secara parsial skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil pengujian 

mengatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh sama sekali 
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4. terhadap kemampuan tersebut. Hal ini berarti bahwa semakin skeptis 

seorang auditor maka semakin tidak bisa mendeteksi kecurangan yang 

dilakukan oleh perusahaan yang diauditnya. 

5. Secara simultan independensi, pengalaman auditor, dan skeptisme 

profesional berpengaruh positif dan sangan signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berarti bahwa yang dapat 

menjelaskan variabel mendeteksi kecurangan yang sangat besar adalah 

independensi, pengalaman auditor, dan skeptisme profesional. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis memberikan 

beberapa saran antara lain: 

-  Bagi auditor untuk lebih mendalami lagi tentang independensi, pengalaman, dan 

skeptisme profesional untuk lebih menunjang pekerjaannya agar lebih baik lagi. 

- Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan faktor independensi, pengalaman 

auditor, dan skeptisme profesional sebagai salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga bisa mendapat hasil 

yang lebih baik lagi. 

-  Bagi awam agar lebih menambah ilmu bahwa independensi, pengalaman auditor, 

dan skeptisme profesional dapat mempengaruhi auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 
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- Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan 

mengambil wilayah penelitian yang lebih luas, dan sampel yang lebih banyak. 

 


