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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap 30 orang auditor 

investigatif  yang bekerja pada BPKP Provinsi Jawa Barat untuk melihat pengaruh 

Kompetensi Auditor Investigatif terhadap efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 

dalam Pembuktian Kecurangan dan berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Auditor Investigatif memiliki nilai rata-rata jawaban 

responden yaitu 4,34 artinya Kompetensi Audittor Investigatif pada bagian 

investigasi  di BPKP Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori Sangat 

Memadai karena ada pada interval 4,2-5,00, itu berarti Kompetensi 

Auditor Investigatif pada unit investigasi di BPKP Provinsi Jawa Barat 

sangat baik, hal tersebut membuktikan bahwa auditor investigatif di BPKP 

telah memiliki kompetensi yang sangat memadai sebagai seorang auditor 

investigasi berdasarkan faktor pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan 

sikap mental. 

2. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan 

(Y) adalah sebesar 4,43 artinya, faktor Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 

Audit dalam Pembuktian Kecurangan termasuk dalam kategori sangat 

Efektif / sangat baik karena ada pada interval 4,2-5,00. Hal tersebut 

membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas audit dalam membuktikan 
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kecuangan (Fraud), auditor investigasi pada unit investigasi di BPKP telah 

sangat efektif dalam melaksanakan prosedur audit yang diukur oleh teknik 

audit investigasi dan efektivitas pelaksanaan teknik audit. 

3. Kompetensi Auditor Investigatif berpengaruhsignifikan sebesar 0,313 atau 

31,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 

Audit dalam Pembuktian Kecurangan pada Satuan Pengawas Intern (SPI) 

di BPKP dipengaruhi oleh Kompetensi Auditor Investigatif yang memadai 

sebesar 31,3 %.  

4. Karena thitung = 3,575>ttabel. = 2,048 dan tingkat signifikasi 0,001<0,05, 

maka Ho ditolakdan Ha diterima, dengan demikian hipotesis yang 

diajukan “Kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit dalam pembuktian 

kecurangan” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mencoba memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bidang Investigasi pada BPKP Provinsi Jawa Barat sebaiknya lebih 

meningkatkan lagi kompetensi auditor investigatif agar pelaksanaan audit 

dalam pembuktian kecurangan berjalan semakin baik dan optimal, serta 

kompetensi yang memadai yang telah ada pada auditor investigatif dapat 

dipertahankan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini dapat dengan tetap 

menggunakan variabel Kompetensi Auditor Investigatif atau melakukan 

penelitian pengembangan dengan mengganti indikator variabel 

independen, serta menambah variabel independen lainnya. Selain itu bagi 

peneliti selanjutnya untuk variabel efektivitas pelaksanaan prosedur audit 

dalam pembuktian kecurangan (fraud) dapat menggunakan indikator 

variabel dependen yang berbeda dari penelitian ini dan memperluas 

populasi penelitian dengan menambah jumlah respoden dan melakukan 

penelitian di tempat berbeda. Guna memperoleh tanggapan dan 

kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan. 

3. Bagi Universitas 

Menyiapkan jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang lebih 

lengkap, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memperoleh sumber-

sumber untuk dipelajari mengenai skripsi yang sedang diambil. 

 


