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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Konflik peran, 

Ambiguitas Peran, Kompetensi dan Pendidikan Auditor terhadap Komitmen 

Indepedensi Auditor Internal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel konflik peran (X1) tidak berpengaruh lansung signifikan 

terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah 

daerah inspektorat Kota Dumai. Konflik peran merupakan 

variabel yang dapat mementukan komitmen independensi auditor 

internal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memahami 

fungsi dan tugas auditor inspektorat untuk menurunkan 

terjadinya konfik peran sehingga auditor inspektorat dapat 

menjaga independensinya. 

2. Variabel ambiguitas peran (X2) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap komitmen independensi auditor internal (Y). Artinya 

bahwa inspektorat Kota Dumai memiliki ambiguitas peran yang 

besar cenderung memiliki independensi yang lebih rendah. 

3. Variabel kompetensi (X3) berpengaruh terhadap komitmen 

independensi auditor internal (Y) komitmen indepedensi auditor 

internal serta mempunyai hubungan yang sangat kuat. 
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4. Variabel pendidikan auditor (X4) berpengaruh terhadap 

komitmen independensi auditor internal (Y) komitmen 

indepedensi auditor internal serta mempunyai hubungan yang 

sangat kuat. 

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R 

Square 0,648 atau 64,8%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya 

kontribusi 64,8% dari konflik peran, ambiguitas peran, 

kompetensi dan pendidikan auditor terhadap komitmen 

indepedensi auditor internal. Sedangkan sisanya 35,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat 

memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi instansi terkait, Inspektorat Kota Dumai diharapkan agar 

mempertahankan kinerja yang dimiliki dan lebih meningkatkan 

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawas yang belum 

maksimal. Hal ini dapat terjadi karena adanya kemungkinan kelemahan 

dalam sistem atau prosedur pengawasan, sehingga pengawasaan interen 

pemerintah harus senantiasa dilaksanakan secara terencana dan 

terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat 

digunakan untuk melakukan upaya perbaikan terhatap sistem 

pengawsan yang dilakukan Inspektorat. Melakukan pembinaan aparat 
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pengawasan untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian 

dan penilaian tugas pengawasan yang profesional dan independen. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Kota Dumai. Untuk 

penelitian yang akan datang, dapat mengambil sampel cakupan yang 

lebih luas, tidak hanya tingkat pemerintah kota saja. Sehingga sampel 

dalam penelitian lebih banyak, dapat meningkatkan kriteria responden 

agar dapat memperoleh pernyataan yang lebih berberkualitas. 

3. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi independensi auditor 

internal selain konflik peran, ambiguitas peran, kompetensi dan 

pendidikan auditor. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi 

kasus, dengan tujuan untuk dapat menjelaskan mengenai beberapa 

kasus menyangkut independensi auditor internal Inspekorat. 

4. Penelitian selanjutnya Penggunaan selain metode survey seperti metode 

interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah 

dengan responden dan mendapatkan kejujuran akan setiap jawaban 

serta agar dapat menemukan jawaban-jawaban dari responden yang 

lebih terperinci. 


