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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat 

disimpulakan bahwa : 

1. Gender berpengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peran gender yang 

seimbang dari auditor dapat membawa persepsi diri yang lebih baik, 

sehingga auditor akan lebih mudah dalam mengambi keputusan.  

2. Skeptisme profesional berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme 

profesional tinggi akan lebih mudah menemukan gelaja-gejala 

kecurangan. 

3. Independensi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. artinya semakin 

tinggi independensi seorang auditor maka akan dengan mudah 

melakukan pendeteksian kecurangan. 

4. Beban kerja mempunyai pengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

terhadap skeptisme profesional dan kemampuan mendeteksi kecurangan. 

Dapat disimpulkan bahwa auditor dengan beban kerja yang semakin 

banyak akan membuat kelelahan dan menurunkan konsentransi auditor 

pada saat melakukan tugas audit. 

Yolanda Vista Utama, Pengaruh Gender, Skeptisisme Professional, Independensi, Beban Kerja, dan Pengalaman 
Terhadap Kemampuan Auditor di Batam dalam Mendeteksi Kecurangan, 2019 
UIB Repository©2019 



50 
 

                                     Universitas Internasional Batam 

5. Pengalaman auditor mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

mendeteksi kecurangan. Auditor yang berpengalaman akan lebih mudah 

membaca dan melihat situasi dari gejala kecurangan atau kekeliruan yang 

terjadi di suatu perusahaan. Sehingga auditor yang memiliki pengalaman 

dalam pekerjaannya akan lebih lmudah lmenemukan gejala kecurangan 

dibandingkan audior yang masih kurang dalam pengalaman auditnya. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, antara lain : 

1. Sampel pada penelitian tidak terlalu banyak, karena tidak semua auditor 

yang mengisi kuesioner yang diberikan 

2. Waktu penyebaran kuesioner bertepatan dengan masa auditor sedang 

sibuk bekerja (masa audit) sehingga banyak auditor tidak berada di 

tempat dan ini mengakibatkan data yang diperoleh kurang proposional.  

3. Penelitian ini hanya menguji beberapa sikap yang harus dimiliki auditor 

dalam menjalankan tugasnya, terlebih dalam mendeteksi adanya 

kecurangan yang dapat terjadi dalam tugas auditnya. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berikut masukan yang diharapkan dapat digunakan luntuk lpenelitian 

selanjutnya : 

1. Penelitian seperti ini dapat dilakukan pada daerah yang lebih luas atau 

daerah yang memiliki penyebaran auditor yang luas. Seperti 

menyebarkan  kuesioner ke Kantor Akuntan Publik ke tingkat Provinsi. 
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2. Memilih waktu yang tepat untuk penyebaran kuesioner. Tidak 

menyebarkan kuesioner pada saat auditor dalam masa sibuk atau masa 

audit sedang berlangsung. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain atau faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

4. Memberikan waktu yang cukup kepada responden agar responden tidak 

terburu-buru dalam menjawab penyataan yang ada pada kuesioner 
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