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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor internal terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat 

inspektorat. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan kompetensi dan independensi auditor internal 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat 

inspektorat Kota Bandung. Artinya, semakin tinggi kompetensi dan 

semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor internal maka 

semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat 

inspektorat Kota Bandung. 

2. Secara parsial kompetensi auditor internal berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat inspektorat di Kantor 

Inspektorat Kota Bandung, bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi 

seorang auditor internal maka semakin tinggi juga tingkat kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat inspektorat Kota Bandung. 

3. Secara parsial independensi auditor internal berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat inspektorat di Kantor 

Inspektorat Kota Bandung, bahwa semakin tinggi tingkat independensi 
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auditor internal maka semakin tinggi juga tingkat kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat inspektorat Kota Bandung. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Inspektorat Kota Bandung 

 Berdasarkan penelitian mengenai kompetensi auditor internal 

ditemukan masih ada auditor yang belum berinisiatif sendiri untuk 

meningkatkan keahliannya dalam hal penguasaan akuntansi dan 

auditing, serta masih ada auditor yang belum memiliki sertifikasi 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Mengikuti pendidikan dan 

pelatihan professional berkelanjutan. Maka pimpinan inspektorat  

(inspektur) disarankan agar lebih banyak mengingatkan kepada 

para auditor di kantor inspektorat Kota Bandung untuk lebih 

meningkatkan kesadarannya dalam hal penguasaan akuntansi dan 

auditing dengan membaca literature atau mengikuti pelatihan di 

luar lingkungan. 

 Berdasarkan penelitian mengenai independensi auditor internal 

ditemukan masih ada auditor yang belum merasa independen 

dalam melaksanakan tugasnya, dan masih ada auditor yang 

mempunyai kepentingan pribadi dengan auditee. Maka disarankan 

auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat  Kota Bandung, 
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memahami fungsinya sebagai auditor internal, dimana para auditor 

harus memiliki tingkat independensi yang tinggi, agar 

menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti menyadari masih ada keterbatasan dalam melakukan 

penelitian, diantaranya sulitnya mengendalikan responden dalam 

mengembalikan kuesioner yang telah dijawab, sementara waktu 

penelitian terbatas. Disarankan untuk penelitian selanjutnya 

setidaknya dapat memastikan pihak responden bersedia untuk 

diajak bekerja sama dengan baik. 

 Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti pengaruh 

variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi 

pada penelitian ini. Misalnya: motivasi, pengalaman kerja, 

komitmen organisasi, dan Integritas 

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian dapat 

menggunakan subyek penelitian lainnya baik di Kota/Kabupaten 

lain atau Provinsi yang mencakup secara luas. 


