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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Skeptisme 

Profesional, Pengalaman, Keahlian, dan Etika Profesional terhadap Kemampuan 

Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan pada auditor yang ada di KAP wilayah 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Skeptisme Profesional berpengaruh signfikan terhadap Kemampuan 

Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional auditor maka akan semakin 

tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. Maka skeptisisme profesional 

harus digunakan selama proses audit karena skeptisisme profesional 

auditor merupakan sikap (attitude) auditor dalam melakukan penugasan 

audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan 

melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang dikumpulkan 

dan dinilai selama proses audit.. 

2. Pengalaman berpengaruh signfikan terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan. Hal ini membuktikan semakin banyak 

pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang baik 

dari pada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam 
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menjalankan tugasnya. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin lama 

seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja berarti semakin 

sedikit pengalaman yang diperolehnya. 

3. Keahlian berpengaruh signfikan terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan. Berdasarkan teori atribusi, keahlian merupakan 

bagian atribusi internal yang keberadaannya sangat ditentukan oleh faktor-

faktor dari dalam diri individu meliputi kemampuan (ability) dan usaha 

(effort). Individu yang berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk 

meningkatkan keahliannya akan memiliki pengetahuan yang lebih baik 

sehingga dalam menjawab persepsi sosial di sekitarnya juga akan lebih 

baik. Auditor yang memiliki keahlian yang lebih banyak akan semakin 

baik dalam memahami tanda-tanda kecurangan (red flags) yang terjadi di 

sekitarnya. 

4. Etika Profesional berpengaruh signfikan terhadap Kemampuan Auditor 

Dalam Mendeteksi Kecurangan. Hasil ini menjelaskan pada dasarnya 

setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan 

dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang 

dilakukan. Setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang 

telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan 

yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan 

dengan pekerjaannya, supaya kepercayaan tersebut dapat terus terjaga. 
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5. Skeptisme Profesional, Pengalaman, Keahlian, dan Etika Profesional 

berpengaruh secara simultan terhadap Kemampuan Auditor Dalam 

Mendeteksi Kecurangan. Pada hasil diperoleh nilai F test (F hitung) 

sebesar 7,072 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau 

F hitung lebih besar dari Ftabel = 2,68. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya : 

1. Auditor dan KAP di Pekanbaru 

Untuk dapat mempertahankan sikap skeptisme professional, dan etika 

profesi dalam melaksanakan proses audit. Pengalaman dan Keahlian 

seorang auditor juga harus ditingkatkan guna kelancaran dalam 

melaksanakan proses audit. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi pendeteksian 

kecurangan yang tidak ada dalam penelitian ini seperti variabel pelatihan 

atau kompetensi. Memperluas objek penelitian artinya memilih tidak hanya 

disatu kota, bisa memilih beberapa kota dengan KAP-KAP yang besar 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih general dan mempresentatifkan hasil 

penelitian. Melakukan penelitian dengan waktu yang cukup dan tidak 

terburu-buru agar mendapat hasil yang lebih baik dan lebih teliti. 


