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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel skeptisme 

profesional, tipe kepribadian, red flags, dan beban kerja terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan pengalaman auditor sebagai 

variabel moderasi. Responden yang digunakan oleh peneliti yaitu 40 orang 

auditor yang bekerja pada 13 KAP di wilayah Yogyakarta dan juga Semarang. 

Berdasarkan pengujian data yang telah diperoleh dari responden menggunakan 

SPSS 15.0 serta analisis dari hasil pengujian data penelitian maka diperoleh 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan 

2. Pengaruh tipe kepribadian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan tidak terdukung 

3. Pengaruh positif Red flags terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan tidak terdukung 

4. Pengaruh negatif beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan tidak terdukung 

5. Pengalaman auditor tidak memperkuat pengaruh positif antara skeptisme 

profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 
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6. Pengalaman auditor tidak memperlemah pengaruh negatif antara beban 

kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

dikarenakan beberapa hal yang tidak terduga. Adapun keterbatasan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sedikitnya kuesioner penelitian yang dapat diolah karena banyak KAP 

yang tidak bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian, hal ini 

dikarenakan penyebaran kuesioner yang dilakukan pada akhir tahun 

dimana para auditor KAP tersebut sedang menjalankan tugas pengauditan 

sehingga jawaban dari responden itu sendiri masih belum bisa 

menggambarkan kondisi sesungguhnya yang ada dilapangan. 

2. Responden dalam penelitian ini masih banyak yang belum memiliki 

pengalaman kerja diatas 1 tahun. 

3. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya auditor eksternal yang 

bekerja pada KAP yang berada di wilayah Yogyakarta dan Semarang yang 

hanya terdiri dari 13 kantor. 

4. Pada penelitian ini variabel yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan hanya terbatas pada variabel skeptisme 

profesional, tipe kepribadian, red flags, dan beban kerja serta pengalaman 

auditor sebagai variabel moderasi, sehingga diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
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C. Saran 

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian 

tidak hanya KAP yang berada di Yogyakarta dan juga Semarang saja tetapi 

bisa menggunakan wilayah lain seperti Jakarta, Solo, dan lain sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya harus memperhatikan waktu yang tepat untuk bisa 

menyebarkan kuesioner penelitian sehingga akan mendapatkan banyak 

responden dan data yang didapatkan dapat lebih akurat lagi. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan metode 

pengumpulan data selain kuesioner seperti wawancara langsung dengan 

auditor agar data yang didapatkan nantinya lebih akurat lagi. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas variabel penelitian 

yang bisa berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan seperti tekanan waktu dan lainnya, sehingga dapat 

memperluas penelitian baru mengenai faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

 


