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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan auditor 

investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audt dalam 

pembuktian kecurangan dan profesionalisme memoderasi kemampuan auditor 

investigatif pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Provinsi Riau dengan responden berjumlah 50 orang. Berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kemampuan auditor investigative berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.  

 Hal ini berarti dengan kemampuan auditor investigatif yang tinggi maka 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan yang 

diambil responden atau auditor akan semakin baik dan tepat dan begitu juga 

sebaliknya.  

 Audit investigasi berkaitan dengan permasalahan hukum, sehingga ada sedikit 

perbedaan dengan auditing lain. Audit investigasi berhubungan dengan tugas 

auditor untuk mengungkap kecurangan dan penemuan bukti-bukti. Bukti-

bukti yang dikumpulkan pada proses audit investigasi tersebut kemungkinan 

besar akan ditindaklanjuti oleh penyidik pada proses penindakan hukum 

(Karyono, 2013:132). 

 Hasil penelitan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliha 

(2008), Fitriani (2012), Arini (2012), Laras (2014), Ni Wayan Dewi (2016) 
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mengatakan bahwa kemampuan auditor berpengaruh positif terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria 

Wijayanti (2014)   menemukan bahwa  Kemampuan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan namun terdapat hubungan yang kuat karena koefisien 

korelasi bernilai positif. 

2. Profesionalisme memoderasi pengaruh kemampuan terhadap efektivitas 

pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.  

 Artinya profesionalisme mampu memperkuat pengaruh kemampuan auditor 

investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 

pembuktian kecurangan, hal ini berarti semakin tinggi profesionalisme 

seorang auditor maka kemampuan auditor investigatif semakin baik. 

 Pengaruh sikap profesionalisme terhadap peranan internal auditor dalam 

pengungkapan temuan audit dimana para pemeriksa internal auditor harus 

mematuhi standar profesional dalam pemeriksaan (Tugiman,1997:29). 

Khairansah (2005:5) mengemukakan prosedur audit investigasi dilakukan 

melalui lima tahap yaitu penerimaan data awal, telaah dan analisis data, 

indikasi adanya korupsi atau tidak, perencanaan audit dan pelaksanaan audit. 

Adapun tahap pelaksanaan audit sendiri terdiri atas tahap observasi, 

pemeriksaan, dokumen dan wawancara. Dari pernyataan yang telah 

dikemukakan di atas maka profesionalisme dalam pembuktian kecurangan ini 

dapat tercapai apabila auditor mampu untuk memenuhi standar-standar 

pelaksanaannya. Seorang auditor dapat diukur profesionalismenya dari 
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profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku dalam menjalankan 

prosedur audit investigasi sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian 

keuangan/kekayaan Negara.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan 

Dewi (2016) mengatakan bahwa profesionalisme mampu memoderasi 

pengaruh kemampuan investigatif terhadap  pembuktian kecurangan. 

3. Berdasarkan hasil uji F (simultan) kemampuan auditor investigatif dan 

profesionalisme secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan yang diambil oleh auditor. 

4. R Square sebesar 0.889 Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 88.9 %. Sedangkan 

sisanya 11.1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model regresi ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

yang akan mendatang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Peneliti merasa kesulitan dalam pengumpulan kuesioner karena kurangnya 

auditor yang berada di tempat sehingga membutuhkan waktu beberapa 

minggu untuk pengumpulan data. 

2. Data dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasar pada 

persepsi responden sebagai jawabannya, sehingga akan menimbulkan 

masalah apabila responden tidak menjawab dengan sebenar-benarnya atau 
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berbeda dari kenyataan yang ada maka dapat menyebabkanva riabel tidak 

terukur secara sempurna. 

3. Masih terdapat variabel independen lainnya yang juga mempengaruhi 

variasi dalam variabel efektivitas pelaksanaan prosedur audi dalam 

pembuktian kecurangan yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

Variabel dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel kemampuan 

auditor investigatif dan profesionalime terhadap efektivitas pelaksanaan 

prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

 

5.3 Saran 

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan auditor investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Riau 

sebaiknya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemampuannya 

agar dapat mempertahankan atau mempertahankan keefekktivitasan 

pelaksanaan prosedur audit dalam pembukitan kecurangan.  

2. peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menggunakan  metode penelitian 

dengan pengamatan langsung atau metode lainnya, karena dengan 

menggunakan   metode   kuesioner   terkadang   responden   memberikan   

pernyataan dengan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, 

disarankan untuk meneliti dengan menggunakan variabel yang berbeda 
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dalam pelaksanaan pembuktian kecurangan dan disarankan untuk 

melakukan penelitian di luar daerah Riau. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel-variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini guna memperbanyak dan 

memperdalam pengetahuan tentang auditor, seperti keahlian, persepsietis, 

pengetahuan, etika, kinerja auditor  dan lain sebagainya. 

 


