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BAB V  

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh kompetensi, pengalaman audit, 

dan independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini juga dipengaruhi 

dengan karakter responden sendiri dimana kebanyakan responden pada 

penelitian ini yaitu berada di umur 41-50 tahun, juga banyak dari golongan 

III dengan tingkat masa kerja mendominasi pada 21-30 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa reponden telah berpengalaman dalam tugas-tugas yang 

ada dalam melakukan pengawasan dan juga mestinya telah memliki 

kompetensi yang cukup serta bersikap independen. 

2. Variabel beban kerja auditor dinilai tidaklah mempengaruhi kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor dinilai sudah terbiasa 

dengan tingkat tingginya situasi beban dan waktu kerja yang padat. Akan 

tetapi, tidak berpengaruhnya religiusitas terhadap kemampuan dalam 

mendeteksi kecurangan merupakan hal yang mengejutkan, karena 

berdasarkan teori yang ada bahwa pada dasarnya manusia dipengaruhi oleh 

sikap psikologisnya atau perilakunya dimana hal ini akan mendukung 

adanya prestasi kerja sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan 

dari seorang auditor. 
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B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor selain beban 

kerja, kompetensi, pengalaman audit, independensi auditor dan religiusitas 

terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan di BPKP perwakilan DIY. 

Hal ini dikarenakan, dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 66,4% 

faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. 

Penelitian ini belum memasukkan variabel atas aspek lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi dan menyempurnakan hasil penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa mengambil dan memperluas 

objek penelitian yang lebih luas lagi atau dengan menguji beberapa instansi 

pengawas pemerintahan yang lebih kompleks dari eksternal maupun 

internal seperti BPK, BPKP, APIP dan Auditor-auditor internal lainnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian kali ini. Adapun 

keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut :  

1. Sedikitnya kuesioner yang dapat diolah karena penelitian dilakukan ketika 

diawal tahun dimana auditor sibuk bertugas mengaudit instansi-instansi 

pemerintahan sehingga responden belum bisa menggambarkan kondisi riil 

yang sesungguhnya. 

2. Hasil pengisian kuesioner terdapat beberapa yang berisi jawaban kosong 

dan juga jawaban yang subyektif hal ini dikarenakan aktivitas beberapa 

responden yang cukup padat dan jumlah pertanyaan yang cukup banyak. 

 


