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BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh Kecerdasan Intelektual (X1), 

Kecerdasan Emosional (X2) dan Kecerdasan Spiritual (X3) terhadap Kualitas 

Hasil Kerja Auditor (Y) Inspektorat Provinsi Riau Kota Pekanbaru dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil dari uji simultan (uji F) diperoleh Fhitung (50,540) > ttabel (2,86) dan 

sig (0,000) < α(0,05), maka Ha diterima dan H0 ditolak sehingga hipotesis 

menyatakan bahwa Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan spiritual secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Inspektorat Provinsi 

Riau Kota Pekanbaru. 

2. Hasil uji parsial (uji t) variabel yang berpengaruh signifikan yaitu  

variabel kecerdasan intelektual, dimana thitung (2,217) > ttabel (2,026) dan  

sig (0,033) < α(0,05) dan variabel kecerdasan spiritual dimana thitung 

(2,997) > ttabel (2,026) dan sig (0,005) < α(0,05)  sedangkan variabel yang 

tidak berpengaruh signifikan secara individu adalah variabel kecerdasan 

emosional dimana thitung (1,175) <  ttabel (2,026) dan sig (0,245) > α(0,05), 

Jadi Variabel kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual yang 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Hasil Kerja 

Auditor Inspektorat Provinsi Riau Kota Pekanbaru. 
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3. Dari hasil penelitian didapat persamaan regresi atau model regressi: 

Y = -1,194 + 0,361X1 + 0,208X2 + 0,436X3 + e 

4. Nilai hasil perhitungan koefisien determinasi nilai R
2
 adalah 0,804, 

berarti variabel dependen (kualitas hasil kerja auditor) dipengaruhi oleh 

variabel independen (kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual) sebesar 80,4%, yang artinya hubungan korelasi 

kuat, sumbangan pengaruh variabel independen (kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual) terhadap variabel 

dependen (kualitas hasil kerja auditor) adalah sebesar 80,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 19,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran : 

1. Dengan diterima hipotesis penelitian pada variabel kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan spiritual, maka diharapkan pihak Inspektorat Provinsi Riau 

Kota Pekanbaru untuk memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh 

auditor, sehingga dengan adanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

spiritual pada khususnya, maka dapat meningkatkan kualitas hasil kerja 

auditor di Inspektorat Provinsi Riau Kota Pekanbaru. 

2. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan atau 

menambahkan variabel lain yang belum digunakan pada penelitian ini. 


