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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor 

Kompetensi dan Independensi aparatur inspektorat secara parsial terhadap 

kualitas audit dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Bekasi. Dengan 

melakukan studi empiris pada kantor  inspektorat Kota Bekasi . Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh aparat pengawasan 

internal pemerintah (APIP) khususnya para Auditor pada kantor Inspektorat 

Kota Bekasi. 

Berdasarkan hasil analisis data penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan berdasarkan hipotesis yang penulis ajukan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Variabel Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Inspektorat Kota Bekasi.

2. Variabel Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Inspektorat Kota Bekasi.

1.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa 

keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

1. Tidak dilakukannya Pre Test terhadap kuesioner yang sudah dibuat.

2. Responden yang mengisi Kuesioner tidak semua memiliki posisi sebagai

Auditor Internal Pemerintah.

3. Dalam penyebaran kuesioner peneliti tidak dapat bertemu langsung

dengan responden dikarenakan responden yang jarang berada di lokasi

kantor Inspektorat Kota Bekasi karena sedang bertugas di luar kantor.

4. Dalam memperolah data penulis tidak dapat melakukan wawancara

sehingga tidak dapat menggali lebih dalam materi yang menjadi tujuan

penelitian.
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5. Pengetahuan teknis yang terbatas merupakan faktor yang paling 

dominan dalam keterbatasan penelitian ini yang menyebabkan beberapa 

kekurangan mendasar dalam penelitian ini. Kekurangan-kekurangan itu 

antara lain alat analisis yang terbatas, penggunaan bahasa yang tidak 

ilmiah dan beberapa kekurangan lainnya 

 

1.3 Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa 

implikasi manajerial yang dapat menjadi pertimbangan bagi instansi dalam 

meningkatkan peran audit intern pemerintah serta bagi peneliti selanjutnya, 

yaitu dengan : 

1. Auditor internal pemerintah dalam melaksanakan pemeriksaan 

diharapkan untuk selalu mempertahankan sikap mental yang objektif, 

tidak memihak, sikap skeptis serta meningkatkan kemampuan diri 

melalui pelatihan yang berkesinambungan dan mengikuti sertifikasi JFA 

(Jabatan Fungsional Auditor) agar dapat terus memberikan hasil audit 

yang berkualitas.  

2. Bagi para auditor internal pemerintah yang masih berjenjang S1 tidak 

menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, 

Serta Inspektorat mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait 

pengendalian internal secara berkelanjutan. 

3. Bagi Penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian dapat melakukan 

perbaikan dalam metode survei. Dalam proses pengumpulan data ada 

baiknya tidak hanya melalui kuesioner namun lebih baik bila juga 

dilakukan dengan wawancara sehingga dapat menggali semua hal yang 

menjadi tujuan dalam penelitian dan dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, seperti etika 

auditor, skeptisme professional, kecerdasan spiritual, kecerdasan 

emosional, dll. 
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