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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Variabel Integritas dengan koefisien regresi sebesar 0,353 diperoleh t 

hitung 2,136 & t tabel 1,985 dan nilai signifikan 0,035 berarti lebih 

kecil dari 0,05, maka dapat disimpulakan bahwa variabel Integritas 

auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Auditor. 

2. Variabel Objektifitas dengan koefisien regresi sebesar 0,375, diperoleh 

t hitung sebesar 2.232 dengan t tabel 1,985dan nilai signifikansi sebsar 

0,038 berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulakan variable 

Objektifitas berpengaruh dan  signifikansi terhadap Kinerja Auditor. 

3. Variabel Kompetensi dengan nilai koefisien regresi 0,536, di diperoleh 

t hitung 3,935 dengan t tabel 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 

berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulakan, variable 

Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Auditor. 

4. Integritas, Objektifitas dan Kompetensi memberikan kontribusi sebesar 

36,1%. untuk meningkatkan Kinerja Auditor Perwakilan BPKP 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran 

yang bermanfaat sebagai berikut: 

1. Dengan menyadarai bahwa integritas yang dimiliki seseorang akan 

mempengaruhi hasil kerja atau kinerja. Maka auditor diharapkan 

memiliki integritas tinggi sehingga dapat mendorong auditor untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik lagi, terutama dalam hal 

auditor mampu melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan 

keyakinan dirinya sebagai auditor. 

2. Objektivitas auditor perlu ditingkatkan agar dalam melaksanakan 

tugasnya auditor harus bersikap adil dan tidak memihak kepada 
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kepentingan manapun,terutama dalam hal mempertahankan kriteria 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi. sebab jika auditor 

mengabaikan hal demikian, ia akan kehilangan sikap tidak memihak 

yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan 

pendapatnya. Hal ini sangatlah penting diperhatikan mengingat karena 

auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan. 

3. Untuk menciptakan hasil kerja yang berkualitas maka auditor harus 

meningkatkan kompetensi yang mereka miliki,dengan senantiasa 

menyampaikan segala temuan, informasi dan data yang diperoleh 

dalam melakukan audit kepada pimpinan dan pihak yang diperiksa.. 

Jadi dengan hal ini maka proses audit yang mereka lakukan 

menghasilkan kualitas laporan hasil audit yang baik karena ditunjang 

dengan kompetensi yang mereka miliki.   

4. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen 

lain yang kemungkinan memberikan Kinerja Auditor, misalnya Gaya 

kepemimpinan, Independensi dan lain-lain. 

5. Peneliti selanjutnya dapat memperluas area survey penelitian, tidak 

hanya di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, tetapi 

seluruh kantor Perwakilan BPKP di Provinsi lainnya. Sehingga tingkat 

generalisasi dari hasil penelitian ini baik. 

 


