BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan identifikasi masalah, fenomena, penelitian sebelumnya, teori

dan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor
Terhadap Kualitas Audit Investigatif, penulis mengambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit investigatif.
Kurang berkualitasnya audit investigatif disebabkan oleh kurangnya
wawasan maupun pengembangan kompetensi auditor. Setelah dilakukan
penelitian, terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan pengaruh yang
signifikan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit investigatif.
Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik dan meningkatnya
kompetensi auditor semakin meningkat pula kualitas audit investigatif.
2. Terdapat

pengaruh

independensi

auditor

terhadap

kualitas

audit

investigatif. Kurang berkualitasnya audit investigatif disebabkan oleh
kurangnya meningkatkan independensi auditor. Setelah dilakukan
penelitian, terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan pengaruh yang
signifikan antara independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif.
Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik dan meningkatnya
independensi auditor maka akan semakin meningkat pula kualitas audit
investigatif di BPKP Provinsi Jawa Barat.

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 dan independensi auditor agar dalam
pemberian kualitas audit investigatif berjalan semakin baik dan optimal,
kompetensi serta independensi yang memadai yang telah ada pada auditor
dapat dipertahankan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini dapat dengan tetap
menggunakan variabel kompetensi dan independensi auditor investigatif
atau melakukan penelitian pengembangan dengan mengganti indikator
variabel independen, serta menambah variabel independen lainnya. Selain
itu bagi peneliti selanjutnya untuk variabel kualitas audit investigatif 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 sumbersumber untuk dipelajari mengenai skripsi yang sedang diambil.

