
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang 

telahdilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi 

linearberganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme profesional, independensi 

dan tipe kepribadian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisisme profesional memiliki pengaruh yang 

signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pencegahan dan 

pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh supriyanto (2014).Independensi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Fuad (2015).Dan  

tipe kepribadian berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. 

Auditor dengan tipe kepribadian kombinasi ST dan NT merupakan auditor yang 

cenderungberpikir logis dalam membuat keputusan serta akanmempertimbangkan 

semua fakta–fakta yang ada untuk mendukung keputusannya tersebut sehingga 

memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang lebih baik dibandingkan tipe 

kepribadian lainnya. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan 

Fitriani (2012). 
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Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman dan tekanan 

waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. Pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan karena pendeteksian kecurangan bergantung pula pada 

kecanggihan pelaku fraud, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran 

senioritas yang dilibatkan.  

Tekanan waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Sososutikno (2013) dalam Pangestika (2014) 

Tekanan waktu adalah situasi yang ditunjukan untuk auditor dalam melakukan 

efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan 

anggaran yang sangat ketat dan kaku. Sedangkan menurut Pradana (2008) tekanan 

waktu tidak berpengaruh dalam pendeteksian  kecurangan. Penelitian ini fokus 

mengenai bagaimana seorang auditor dapat mengatasi tekanan anggaran waktu yang 

begitu terbatas dengan keahlian profesional dan independensi yang dimilikinya dalam 

mendeteksi kecurangan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 

B. Saran 

Berikut ini adalah saran pada penelitian ini: 

1. Sebaiknya pihak KAP dapat memperhatikan tipe kepribadian auditor 

karena dari hasil penelitian ini terbukti secara empiris berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

2. Melakukan penelitian dengan waktu yang cukup dan tidak terburu-buru, 

agar mendapat hasil yang lebih baik dan lebih teliti lagi.  

95 
 



3. Memberikan waktu yang cukup kepada responden, pertama agar 

responden dapat mencerna seluruh pertanyaan yang ada dikuesioner, 

kedua agar mereka dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. 

4. Lebih teliti lagi dalam pemilihan variabel dan dan jumlah penyebaran 

yang ditambah lagi agar menciptakan data yang baik dan normal. 

5. Untuk penelitian mendatang, disarankan survei dengan metode lain, 

misalnya wawancara secara langsung agar dapat dilakukan pengawasan 

atas jawaban responden dalam menjawab pertanyaaan. 

6. Peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambahkan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi 

kecurangan karena terindikasi masih banyak faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ketika 

dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan contohnya variabel tingkat 

pendidikan, jenis kelamin. 
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