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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh skeptisisme profesional, 

independensi, kompetensi, profesionalisme, task-specific knowledge dan penerapan 

aturan etika terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Variabel skeptisisme profesional tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ranu 

dan Merawati (2017) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Variabel independensi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hati (2014) 

yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

3. Variabel kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2013) yang 

menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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4. Variabel profesionalisme tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hati (2014) 

yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

5. Variabel task-specific knowledge berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti 

(2015) yang menyatakan bahwa task-specific knowledge berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

6. Variabel penerapan aturan etika tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Rinaldi (2017) yang menyatakan bahwa penerapan aturan etika tidak 

berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya waktu penyebaran kuesioner penelitian. Karena peneliti 

membagikan kuesioner pada masa audit yaitu bulan Maret hingga April 

yang menyebabkan beberapa KAP menolak untuk mengisi kuesioner dan 

beberapa auditor yang kesulitan dalam mengisi kuesioner karena tingkat 

kesibukannya yang cukup tinggi. 
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2. Dalam penelitian ini tidak membatasi lama waktu kerja, hal ini bisa 

menyebabkan hasil yang berbeda karena kemampuan mendeteksi 

kecurangan umumnya diperoleh ketika auditor sudah bekerja di KAP 

minimal 1 tahun. 

5.3 Saran & Implikasi 

Peneliti memberikan saran dan menyebutkan beberapa implikasi yang terdapat 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan bahwa variabel yang digunakan bisa ditambahkan 

lagi variasi nya diluar dari variabel yang telah digunakan dan sebaiknya 

variabel baru ini lebih cenderung kepada praktek lapangan, bukan yang 

lebih kepada teori seperti indenedensi sehingga bisa menggambarkan 

pengaruh variabel baru terhadap variabel ini secara lebih akurat. 

2. Pada bagian identitas responden sebaiknya ditambahkan kategori untuk 

berapa kali auditor telah menjalani penugasan atau apakah auditor sudah 

pernah menangani kasus kecurangan atau belum atau dibatasi dengan lama 

waktu kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


