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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran audit 

internal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 

daerah pada Inspektorat Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Kota Bandung telah 

dilaksanakan dengan efektif, hal ini di lihat dari perhitungan data statistik 

yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, dimana 

efektivita audit internal pada Inspektorat kota Bandung mencapai 90,66%. 

Indikator-indikator audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota 

Bandung terdiri dari : 

• Ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab audit internal, 

independensi, kemampuan profesional audit internal dan 

pelaksanaan kegiatan audit internal 

2. Laporan keuangan pada Inspektorat Kota Bandung telah dilaksanakan 

dengan transparan dan akuntabel pada Inspektorat Kota Bandung telah 

dilaksanakan dengan sangat efektif, hali ini dilihat dari perhitungan 

statistik yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, dimana 

pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada Inspektorat Kota Bandung 

telah mencapai 87,5%. 
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3. Peran audit internal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pada Inspektorat Kota Bandung telah dilaksanakan secara efektif, hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan statistik yang diperoleh dari 

jawaban responden melalui kuesioner, didapat hasil sebesar 88,89%, 

artinya peran audit internal pada Inspektorat Kota Bandung sangat 

bermanfaat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Indikator-

indikator yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung terdiri dari : 

Verifikasi, evaluasi dan compliance. 

 

5.2    Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka 

penulis memberikan beberapa sebagai berikut:  

1. Kepala pimpinan audit internal perlu menetapkan standar-standar atau 

syarat-syarat yang jelas dan mudah dipahami untuk menjadi auditor 

internal yang kompeten pada Inspektorat Kota Bandung, serta 

pembentukan struktur organisasi yamg sesuai dengan kebutuhan. Hal 

tersebut dilakukan karena adanya jawaban kuesioner yang menjawab tidak 

pada kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. Seorang auditor yang 

kompeten tentu saja harus memiliki keahlian yang cukup dalam 

melakukan fungsi audit internal. Dalam hal ini keahlian tersebut meliputi 

pengetahuan dan pengalaman, jika semakin banyak pengalaman seorang 

auditor internal, maka pengetahuan yang dimilikinya pun akan semakin 
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luas. Dengan memiliki audit internal yang kompeten, maka pekerjaan yang 

dilakukannya dapat dipercaya oleh masyarakat 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitian, yaitu dengan instansi yang berbeda, agar dapat 

memperoleh kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan. 


