
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 28 auditor 

eksternal yang bekerja pada 14 Kantor Akuntan Publik di Bandung 

mengenai “Indikator Terjadinya Financial Reporting Fraud dan 

Penyelesaiannya Menurut Perspektif Auditor Independen”, dan hasil 

pembahasan pada Bab IV terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam mendeteksi financial reporting fraud seorang auditor 

independen akan menggunakan metode/teknik tertentu (lihat Bab IV). 

Adapun metoda/teknik ini didukung atau tercantum dalam SPAP 

(Standar Profesi Akuntan Publik). 

2. Bahwa dalam mempermudah proses deteksi fraud khususnya financial 

reporting fraud, seorang auditor independen menggunakan 40 indikator 

financial reporting fraud (Lihat Bab IV). 

3. Bahwa dalam menyelesaikan permasalahan fraud khususnya financial 

reporting fraud, seorang auditor akan melaksanakan empat langkah-

langkah (lihat Bab IV). Adapun keempat langkah di atas telah 

ternyatakan dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) walaupun 

dalam versi dan pengertian yang berbeda. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi Kantor Akuntan Publik dan para Auditor. 

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka sekiranya jika hasil 

penelitian ini hendak digunakan sebelumya : 

a. Coba untuk mempelajari kembali dan membandingkan dengan teori, 

hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penulis melakukan 



 

 

kelalaian pada saat penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan 

yang salah. 

b. Lebih memperhatikan kondisi klien dan lingkungan perusahaan, 

karena dalam penelitian ini sumber yang digunakan adalah ilmu yang 

berasal dari Eropa dan harus disesuaikan dengan kondisi di 

Indonesia, sehingga ada kemungkinan tidak cocok dengan kondisi di 

Indonesia. 

2. Saran bagi masyarakat atau pembaca. 

Bagi masyarakat atau pembaca yang telah membaca hasil penelitian ini 

dan tertarik untuk melakukan penelitian dalam tema yang serupa, maka 

penulis memberikan saran : 

a. Memperbanyak sampel penelitian untuk lebih meningkatkan kualitas 

hasil penelitian, sehingga diharapkan kesimpulan yang akan diambil 

lebih tepat dan terhindar dari bias akibat tidak terwakilinya 

karakteristik populasi. 

b. Dalam proses pembuatan kuesioner lebih memperhatikan pada 

kondisi responden, agar dalam penggisiannya nanti responden lebih 

paham dan tidak kesulitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


