
 

75 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

1. Whistleblowing berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi 

Kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Utami (2019). Jadi semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

menerapkan sistem whistleblowing maka hal tersebut akan semakin mempengaruhi 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori incremental. 

2. Skeptisme berpengaruh positif terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

(Wiguna, 2015) dan Goenadi (2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

inkremental. 

3. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan 

Mendeteksi Kecurangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Adinda dan Ikhsan (2015) dan sesuai dengan teori 

inkremental. 

4. Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Kemampuan 

Mendeteksi Kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Atmaja (2016). 
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5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dikemukakan pada penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang 

memungkinkan dapat mempengaruhi fraud seperti Sistem Pengendalian 

Internal (SPI), budaya organisasi, yang memungkinkan dapat mempengaruhi 

kecurangan. Alasannya adalah dengan SPI yang semakin baik dan budaya 

organisasi yang kondusif, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan yang semakin baik. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian agar bisa 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kecurangan. Serta peneliti 

selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian yang dapat dilakukan 

dengan memperluas cakupan sampel dan mengganti objek penelitian, 

misalnya menggunakan sampel KAP di luar Semarang, yaitu di Yogyakarta, 

Solo.  
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5.3. Keterbatasan 

1. Pada penelitian ini pertanyaan terkait skeptisme lebih pada konteks pribadi 

bukan profesional. 

2. Variabel yang lebih tepat mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan adalah persepsi auditor atas sistem whistleblower yang 

mengukur penilaian auditor atas kualitas sistem whistleblower klien. Bukan 

persepsi auditor atas whistleblower yang digunakan dalam penelitian ini, 

yang mengukur pendapat auditor atas manfaat whistleblower.  

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi 

Kecurangan (Fraud) hanya dibatasi pada variabel sistem whistleblowing, 

Skeptisme, Komitmen Organisasi dan Kompetensi. 

  


