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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengalaman berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional. 

2. Beban kerja berpengaruh negatif terhadap pendeteksian fraud melalui 

skeptisme profesional. 

3. Auditor pria lebih baik dalam pendeteksian fraud melalui skeptisme 

profesional. 

4. Kemampuan investigatif berpengaruh positif terhadap pendeteksian fraud 

melalui skeptisme profesional. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merasa bahwa penelitian ini jauh 

dari kata sempurna, serta masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

1. Variabel-variabel yang mempengaruhi pendeteksian fraud dan skeptisme 

profesional dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel pengalaman, 

beban kerja, gender dan kemampuan investigatif saja. Oleh karena itu, penulis 

mengaharapkan partisipasi aktif untuk peneliti selanjutnya untuk menemukan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendeteksian fraud dan skeptisme 

profesional. Oleh karena itu, penulis mengharapkan partisipasi aktif untuk 
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peneliti selanjutnya untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pendteksian fraud dan skeptisme profesional. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berdasarkan pada persepsi 

responden sebagai jawaban dengan menggunakan kuesioner tertulis, sehingga 

akan menimbulkan responden tidak jujur dan mengisi seadanya, maka akan 

berbeda dari kenyataannya. Untuk peneliti selanjutnya, tidak hanya melakukan 

metode survey dengan menyebarkan kuesioner secara tertulis, tetapi alangkah 

baiknya menambahkan metode wawancara kepada responden, sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. 

5.3 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya, adapun 

ditemukan beberapa hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab empat. Oleh 

karena itu, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan bagi pihak yang terkait, 

antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini menggunakan teori atribusi dengan menambahkan 

variabel bebas yaitu kemampuan auditor investigatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan auditor investigatif 

terhadap pendeteksian fraud melalui skeptisme profesional positif, maka dapat 

dikatakan bahwa auditor dengan mempunyai kemampuan investigatif dan 

mempunyai sikap skeptisme yang tinggi akan mempengaruhi auditor tersebut 

untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup relevan 
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untuk mendeteksi ada atau tidaknya fraud. Hal ini sejalan dengan teori yang 

digunakan yaitu teori atribusi. 

2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tiga variabel berpengaruh positif dan signifikan 

yaitu variabel pengalaman, gender, dan kemampuan investigatif. Sedangkan satu 

variabel berpengaruh negatif dan signifikan yaitu variabel beban kerja. dalam 

hasil tersebut disebutkan bahwa beban kerja akan menurunkan sikap skeptisme 

yang dimiliki oleh auditor. Oleh karena itu, disarnkan kepada BPK agar 

memperhatikan tingkat beban kerja auditor dan menyesuaikan jumlah penugasan 

dengan waktu yang dimiliki oleh auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




