
BAB V 

SIMPULAN,SARAN DAN KETERBATASAN 

A. Simpulan  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-

faktor yang memengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yang terdiri dari variabel independen yaitu  red flag, 

kompetensi, independensi, skeptisme profesional, dan skema kecurangan 

di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan 

Auditor sebagai responden. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Red flags berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Seorang auditor yang memiliki 

pengetahuan tentang red flags dengan baik akan lebih peka dalam 

mendeteksi adanya kecurangan dibandingkan auditor yang kurang 

memiliki pengetahuan tentang red flags. Semakin baik tingkat 

pengetahuan auditor mengenai red flags maka semakin tinggi 

kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.  

2. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil bahwa kompetensi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor 

kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat terdiri 



dari pengalaman ataupun cara memperoleh sebuah keahlian 

tersebut, seperti kurangnya pengalaman auditor menemukan 

sebuah kasus kecurangan dapat menjadikan patokan apakah auditor 

tersebut memiliki keahlian yang baik dalam mendeteksi adanya 

kecurangan, pengalaman masa kerja menentukan seseorang 

memiliki keahlian menemukan adanya kasus kecurangan.  

3. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Independensi auditor dapat 

mengungkapkan kecurangan yang ada pada klien sesuai dengan 

yang seharusnya dan tanpa memiliki rasa ragu karena tidak 

memiliki kepentingan dan hubungan khusus dengan pihak 

manapun. Independensi dapat menjadikan indikasi suatu kualitas 

audit yang baik, dimana kualitas audit tersebut akan dijadikan 

sumber informasi dan dapat dipercaya bagi pengguna hasil 

pemeriksaan. Semakin tinggi sikap independensi auditor maka 

semakin tinggi kemampuannya untuk mendeteksi kecurangan.  

4. Skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil bahwa 

skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor dapat disebabkan oleh perasaan sungkan yang seringkali 

muncul dalam diri auditor karena auditor mendapat fee dari 

auditee. Dengan adanya perasaan sungkan maka auditor akan lebih 

mempercayai auditee terutama dalam menerima informasi-



informasi dan bukti audit yang disajikan. Sebab lain juga dapat 

disebabkan oleh fiksasi persepsi auditor, yaitu auditor cenderung 

menilai baik pada auditan yang sudah beberapa kali diaudit dan 

mendapatkan opini bagus. Dampaknya adalah auditor akan 

mengalami penurunan skeptisme karena adanya fiksasi persepsi 

baik kepada auditan tadi.  

5. Skema kecurangan tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan. Hasil bahwa skema kecurangan 

tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor:  

a. Karakteristik terjadinya kecurangan dan kemampuan auditor 

dalam menghadapinya. Pelatihan dan pengalaman audit saja 

tidak cukup bagi auditor untuk dapat membongkar pengelabuan 

atau penyembunyian yang disengaja melalui praktik 

kecurangan.  

b. Auditor yang berada di bawah tekanan waktu yang lebih akan 

kurang sensitif terhadap isyarat kecurangan sehingga kurang 

mungkin untuk dapat mendeteksi kecurangan.  

c. Dalam beberapa kondisi, auditor dapat menetapkan bahwa 

prosedur audit yang telah direncanakan saat ini sudah cukup 

untuk merespon faktor resiko, tapi di sisi lain, auditor dapat 

memutuskan untuk memperluas audit dan mengubah prosedur 

yang telah direncanakan.  



B. Keterbatasan Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan diantaranya:  

1. Waktu pelaksanaan penelitian (persebaran kuisioner) hanya satu 

minggu tanggal 11 januari 2019 -17 januari 2019, dikarenakan auditor 

sulit ditemui dan banyaknya tugas pemeriksaan di luar kantor.   

2. Kurangnya pengawasan dalam pengisian kuisioner oleh responden, 

karena kuisioner hanya dapat disebarkan oleh bagian kepegawaian 

disebabkan oleh waktu dan tidak semua auditor dapat ditemui.  

C. Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

disampaikan oleh penulis : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan waktu 

pelaksanaan penelitiannya, karena pada akhir tahun auditor memiliki 

frekuensi tugas pemeiksaan yang lebih padat sehingga tidak semua 

auditor berada dikantor. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancara sehingga 

jawaban dari responden akan lebih relevan dan terpercaya.  

 


