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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis dan hasil penelitian, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian menunjukkan independensi auditor internal berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Terdapat 

kelemahan independensi auditor dalam hal kebebasan auditor dalam 

penentuan subyek pemeriksaan, akses informasi dan melaksanakan 

kerjasama secara aktif dalam proses pemeriksaan serta pelaporan hasil 

audit tidak menimbulkan multi tafsir. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh 

terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Terdapat 

kelemahan profesionalisme auditor dalam hal penggunaan pengetahuan, 

kemampuan dan pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan, 

kemampuan menjaga kekayaan perusahaan, mandiri dari tekanan 

manajemen serta partisipasi dalam organisasi masih relatif lemah. 

Perlunya meningkatkan diskusi dan silaturahmi antar sesama profesi. 

3. Independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi fraud. Kemampuan auditor akan semakin tinggi 

dalam mendeteksi fraud jika independensi dan profesionalisme auditor 

semakin baik. Besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap 
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kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud adalah 61,6% dan sisanya 

sebesar 38,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini desain pengendalian internal dan lain-lain. 

 

5.2       Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menja dibahan pertimbangan, yaitu : 

1. Saran Operasional 

a) Untuk meningkatkan independensi, maka auditor perlu menggunakan 

keahliannya dengan cermat, direncanakan dengan baik, menggunakan 

pendekatan yang sesuai, serta memberikan pendapat berdasarkan bukti 

yang cukup dan ditelaah secara mendalam serta mendetail. Di samping itu, 

perusahaan memberikan kesempatan bagi auditor untuk diikutsertakan 

dalam pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 

b) Untuk meningkatkan profesionalisme auditor dalam menjalankan tugasnya, 

maka manajemen perusahaan sebaiknya mengoptimalkan dukungan dan 

memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan yang berjenjang serta 

memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan 

pemeriksaan menyeluruh dalam perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar 

kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan baik pada aspek pengabdian 

pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada profesi dan 

hubungan sesama organisasi profesi auditor dapat dikurangi. 
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2. Saran Pengembangan Ilmu 

Berkaitan dengani lmu akuntansi khususnya mata kuliah audit internal, 

penelitian telah membuktikan independensi dan profesionalisme miliki 

pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Diharapkan 

penelitian menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya 

 

 


