
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan, pengalaman, 

penggunaan intuisi, dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kekeliruan pada KAP di Semarang. Keseluruhan observasi yang digunakan pada penelitian 

ini sebanyak 50 responden yang merupakan perwakilan dari 10 KAP di Semarang. 

Berdasarkan hasil analisis dengan baik secara deskriptif maupun secara statistik dengan uji 

regresi linear berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1.  Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kekeliruan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sucipto (2007) 

yang menemukan pengetahuan yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seorang auditor maka semakin besar kemampuannya dalam 

mendeteksi kekeliruan, penelitian Pramaditya (2010) yang mengatakan bahwa 

pengetahuan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kekeliruan. 

2.  Pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kekeliruan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sucipto (2007) 

yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor maka 

semakin besar kemampuannya dalam mendeteksi kekeliruan, penelitian 

Pramaditya (2010) yang mengatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan  



3.  Penggunaan intuisi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kekeliruan. Penelitian ini didukung penelitian Simangunsong (2008) 

dan Pramaditya (2010) yang menemukan bahwa seorang auditor yang 

menggunakan intuisi akan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kekeliruan.  

4. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kekeliruan. Penelitian ini didukung dengan penelitian dari Widyastuti dan Pamuji 

(2009), Alim dkk (2007), Koroy (2008) dalam Widyastuti dan Pamuji (2009) yang 

hasilnya menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan. 

5.2  Keterbatasan  

Penelitian ini secara umum memiliki beberapa keterbatasan yaitu, menggunakan 

kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Cara ini mengakibatkan tidak adanya kontrol 

terhadap responden untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian, sehingga tidak diketahui 

apakah kuesioner benar-benar diisi oleh pihak-pihak yang dimaksud ataukah tidak, dan 

tidak dapat diketahui apakah maksud semua pertanyaan dalam kuesioner dipahami oleh 

responden. Hal ini dapat menimbulkan bias jika persepsi responden tidak sesuai dengan 

realitanya.  

5.3  Saran  

Dengan hasil penelitian ini, maka Kantor Akuntan Publik sebaiknya melakukan 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Untuk meningkatkan 

pengetahuan dapat dilakukan  dengan cara mengadakan pelatihan secara rutin, mendorong 

auditor untuk terus meningkatkan tingkat pendidikannya, mendorong audior untuk ikut 

dalam seminar-seminar yang berhubungan dengan akuntansi. Untuk meningkatkan 



pengalaman dilakukan dengan cara menugaskan auditor dengan rotasi klien yang terarah 

sehingga auditor memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi berbagai jenis klien 

dengan permasalahan yang berbeda. 

5.4  Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah, untuk penelitian mendatang perlu dilakukan 

perluasan wilayah penelitian, misal dengan mengambil sampel auditor pada KAP di kota-

kota besar seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan memiliki daya generalisir yang lebih kuat 

dengan lebih banyaknya sampel penelitian. Dan untuk selanjutnya hendaknya dapat 

mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yaitu profesionalisme. 
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