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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV, yaitu menjawab identifikasi masalah dan hipotesis atas penelitian 

yang diajukan pada Bab I dan BAB II, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Independensi auditor internal diukur dengan indikator independensi 

penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan 

independensi pelaporan. Secara parsial independensi auditor internal 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit 

internal. Semakin independen auditor internal akan semakin akurat 

tingkat kualitas audit internal dan akan menghasilkan informasi yang 

tidak bias untuk pengambilan keputusan. Dan, kompetensi auditor 

internal diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum, 

dan keahlian khusus. Secara parsial kompetensi Secara parsial 

independensi auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas pelaksanaan audit internal. Semakin kompeten auditor internal 

dan auditor menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya selama 

pelaksanaan audit internal maka audit internal akan semakin 

berkualitas. 
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2. Independensi dan kompetensi auditor internal secara simultan 

berpengaruh secara signifikan. Kualitas pelaksasaan audit internal 

sangat penting, karena hasil audit internal akan berdampak pada 

pengambilan keputusan. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Saran untuk peneliti yang akan datang antara lain : 

a. Hasil penelitian ini hanya menunjukkan kondisi auditor internal pada 

Inspektorat Provinsi Jawa Barat saja. Untuk peneliti selanjutnya 

hendaknya memperluas objek penelitian, seperti Inspektorat pada Provinsi 

lainnya atau bahkan Inspektorat Republik Indonesia secara keseluruhan. 

b. Variabel independen dapat ditambahkan untuk melihat pengaruhnya 

terhadap kualitas pelaksanaan audit internal, seperti objektivitas, motivasi, 

pengalaman, dan integritas auditor internal. 

2. Saran untuk Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Mengingat hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi dan 

kompetensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

pelaksanaan audit internal, maka ada kalanya auditor internal Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan independensi dan kompetensi 

agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya terutama dalam hal  

mendeteksi  segala macam bentuk kecurangan (fraud) pada instansi 
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pemerintahan, sehingga hasil audit internal dari Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat lebih akurat dan dipercaya oleh masyarakat serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Dari data yang didapat penulis, total auditor internal di Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat terdapat 53 auditor internal dan diantaranya terdapat 

51 auditor internal yang telah bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor. 

Masih terdapat 2 orang auditor internal lagi yang belum bersertifikat, dan 

tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah dengan 

adanya pembukaan CPNS. Oleh sebab itu, Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

harus mengupayakan sertifikasi untuk seluruh auditor internal. 

c. Ada baiknya pada bagian arsiparis di Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

diberikan pemahaman mengenai audit internal. Hal tersebut dikarenakan 

bagian arsiparis merupakan bagian penunjang sebagai support dari teknis 

audit internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


