
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh 

independensi auditor dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor 

pemerintah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa independensi auditor 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor 

pemerintah di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa komitmen organisasi 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor 

pemerintah di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa independensi auditor 

dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap kinerja auditor pemerintah di Kantor Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan: 

1. Bagi Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 



a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi auditor 

terhadap kinerja auditor pemerintah. Penulis mencoba memberikan 

saran kepada Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat agar tetap 

mempertahankan independensi auditor yang sudah diterapkan 

karena dengan independensi auditor yang kuat maka kinerja auditor 

pemerintah pun akan semakin berkualitas dan akan membantu 

pemerintah Provinsi Jawa Barat mengefektifkan dan memperbaiki 

sistem yang saat ini telah ada. Terkait independensi auditor 

berdasarkan hasil jawaban responden skor terendah sebesar 69,19% 

ditunjukan oleh pernyataan mengenai penyusunan program audit 

bebas dari intervensi pimpinan tentang prosedur yang dipilih 

auditor. Hal ini menunjukan bahwa di Kantor Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat pimpinan masih belum sepenuhnya independen dalam 

menyusun program audit. Sehingga diharapkan Kantor Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan saat penyusunan 

program audit melalui kebijakan instansi yang di awasi langsung 

oleh gubernur Provinsi Jawa Barat. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor pemerintah. Penulis mencoba memberikan 

saran kepada Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat agar tetap 

memelihara komitmen organisasi yang sudah diterapkan karena 

dengan komitmen organisasi yang baik akan timbul rasa memiliki 

terhadap organisasi sehingga dia akan merasa senang dalam bekerja 



dan ia akan bekerja sebaik mungkin untuk organisasinya tersebut 

sehingga kinerjanya pun akan meningkat. Terkait komitmen 

organisasi, berdasarkan hasil jawaban responden skor terendah 

sebesar 79,46% ditunjukan oleh pernyataan mengenai komitmen 

afektif dari auditor di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Hal 

ini menunjukan bahwa di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

auditor masih belum memiliki komitmen afektif yang terlalu tinggi. 

Artinya perasaan emosional yang dimiliki oleh auditor terhadap 

organisasinya perlu ditingkatkan sehingga para auditor akan 

mengerti nilai-nilai organisasi di tempatnya bekerja dan 

menunjukan loyalitas terhadap Kantor Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat. Peningkatan komitmen afektif dapat dilakukan melalui 

adanya komunikasi dan hubungan yang baik antar karyawan atau 

auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat. 

 

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

a. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara 

lebih mendalam, maka penulis akan menyarankan agar peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah selain independensi 

auditor dan komitmen organisasi mengingat hasil hasil uji 

determinasi adalah sebesar 24,9% dan sisanya yaitu 75,1% adalah 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor 



pemerintah. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

auditor pemerintah diantaranya adalah: 

- Budaya Organisasi, 

- Kepuasan Kerja, 

- Sistem Penghargaan, 

- Kompetensi Auditor. 

b. Berdasarkan hasil penelitian, independensi dan komitmen organisasi  

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah di Kantor 

Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Sehingga diharapkan penelitian 

yang akan datang dapat memberikan perbandingan melalui 

penelitian serupa yang dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi 

lainnya yang ada di Indonesia sebagai pembanding hasil penelitian 

yang telah penulis lakukan saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


