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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV 

mengenai pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi terhadap 

Pendeteksian Kecurangan (Fraud) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, 

maka peneliti menarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Skeptisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan 

(Fraud), artinya semakin baik Skeptisme Profesional maka semakin baik 

pula Pendeksian Kecurangan (Fraud). Namun masih ada yang 

menyebabkan Skeptisme Profesional belum maksimal yaitu ditandai 

dengan indikator questioning mindset (pola pikir yang dipenuhi pertanyaan) 

yang menyebabkan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) belum optimal. 

2. Independensi memiliki pengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan 

(Fraud), artinya semakin baik Independensi maka semakin baik pula 

Pendeteksian Kecurangan (Fraud). Namun masih ada yang menyebabkan 

Independensi belum maksimal yaitu ditandai dengan indikator lama 

hubungan dengan klien (audit tenure) yang mengakibatkan Pendeteksian 

Kecurangan (Fraud) belum optimal.
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5.2 Saran 

 Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh Skeptisme Profesional dan Independensi terhadap Pendeteksian 

Kecurangan (Fraud) pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung, maka peneliti 

akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Akuntan Publik dapat meningkatkan skeptisme profesional yaitu dengan 

selalu menerapkan questioning mindset (pola pikir yang dipenuhi 

pertanyaan) apabila masih terdapat informasi atau bukti yang belum 

terungkap, auditor sebaiknya berusaha mencari tahu dan menemukan 

informasi baru sehingga apabila terjadi salah saji material yang disengaja 

akuntan publik dapat mendeteksi kecurangan tersebut. 

2. Agar dapat mendeteksi kecurangan secara optimal, Akuntan Publik dapat 

meningkatkan independensi yaitu dengan melakukan pergantian klien 

apabila sudah melebihi masa ikatan audit yang telah ditentukan yaitu paling 

lama 3 tahun, agar tidak terjadi kedekatan psikologis yang membuat auditor 

memihak kepada klien. 

5.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi dengan topik kajian 

Pemeriksaan Akuntansi terkait pengaruh Skeptisme Profesional dan 

Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud). 
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2. Bagi Peneliti Lain  

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor lain 

yang berpengaruh di luar faktor yang diteliti dalam penelitian, diharapkan 

dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel 

dalam penelitian ini, serta dapat menambah variabel independent lainnya, 

dan disarankan penggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar 

diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima 

secara umum. 

 

  


