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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari skeptisisme profesional dan independensi auditor terhadap 

upaya pendeteksian kecurangan pada PT BPR Cianjur Jabar. Melalui data 

yang telah dikumpulkan oleh penulis dan pengujian yang telah dilakukan 

serta dari hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan ke 10 kantor cabang 

dengan jumlah responden sebanyak 90 orang maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan dari hasil uji t yang bernilai sebesar 5,698 > 1,98 untuk 

variabel independen skeptisisme profesional, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang mengartikan bahwa skeptisisme 

profesional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendeteksian 

kecurangan. 

b. Berdasarkan dari hasil uji t dengan nilai yang dimiliki yaitu sebesar 8,521 

> 1,98 untuk variabel independen independensi auditor, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang mengartikan bahwa 

independensi auditor berpengaruh positif terhadap upaya pendeteksian 

kecurangan. 

c. Dilihat dari hasil uji statistik F yang bernilai sebesar Fhitung 195,633 > 

Ftabel 3,100069 dengan tingkat siginifikansi 0,000 < 0,05. Dikarenakan 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa skeptisisme profesional dan independensi auditor 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap upaya 

pendeteksian kecurangan. 
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5.2 Saran 

     Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dan beberapa fakta 

yang ditemukan oleh penulis pada seluruh kantor cabang dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai 

masukan dan menjadi sarana perbaikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Sebaiknya seorang auditor harus tetap menjalankan prosedur audit yaitu 

bersikap tidak cepat puas dengan bukti-bukti audit yang dianggap kurang 

memadai apalagi hanya didasarkan atas kepercayaan terhadap 

manajemen klien yang dianggap telah jujur. 

b. Sebaiknya diperlukan adanya pengawasan tentang peningkatan 

independensi yaitu salah satu nya dengan cara memberikan pelatihan 

mengenai independensi auditor. 

c. Sebaiknya seorang auditor harus tetap meningkatkan skeptisisme 

profesional dan independensinya karena pada saat ini teknologi semakin 

canggih dan sumber daya manusia pun semakin pintar sehingga 

terdorong untuk memanipulasi data dan keadaan yang sangat sulit untuk 

dideteksi. Seorang auditor juga harus terus menerus melakukan 

penindaklanjutan atas apa yang telah menjadi temuan dalam audit serta 

melihat pelaksanaan hasil evaluasi sebelumnya terhadap pengauditan 

berikutnya. 

 

 


