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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Satuan Pemeriksaan 

Intern (SPI) dan Audit Kepatuhan terhadap Terwujudnya Good University 

Governance (GUG) pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU di Provinsi Riau 

dan Sumatera Barat, dengan jumlah responden berjumlah 41 orang. Tetapi dari 41 

responden hanya 34 kuesioner yang bisa diolah dikarenakan 7 kuesioner lainnya 

digunakan sebagai arsip tiap-tiap kantor akuntan publik. Berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan  maupun pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) berpengaruh terhadap Terwujudnya 

Good University Governance (GUG). Hal ini berarti semakin besar pengaruh 

Peran Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-

BLU maka semakin besar pula harapan Terwujudnya Good University 

Governance (GUG). 

2. Variabel Audit Kepatuhan berpengaruh terhadap Terwujudnya Good 

University Governance (GUG). Hal ini berarti semakin besar pengaruh Audit 

Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU maka semakin besar 

pula harapan Terwujudnya Good University Governance (GUG). 

3. Berdasarkan hasil uji F (Simultan) bahwa Variabel Satuan Pemeriksaan Intern 

(SPI) dan Audit Kepatuhan secara bersama-sama atau secara simultan 
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berpengaruh terhadap Terwujudnya Good University Governance (GUG). Hal 

ini dapat diartikan bahwa semakin besar Peran Satuan Pemeriksaan Intern 

(SPI) dan Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU dapat 

meningkatakan terwujudnya Good University Governance (GUG).  

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi peneliti 

yang akan mendatang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup dan Objek dalam penelitian ini terbatas hanya pada Perguruan 

Tinggi Berstatus PK-BLU di Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sedangkan 

Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU di Provinsi lain tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Sehingga, hasil dan kesimpulan pada penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan untuk seluruh auditor intern pada Perguruan Tinggi Berstatus 

PK-BLU lainnya. 

2. Data dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasar pada 

persepsi responden sebagai jawabannya, sehingga akan menimbulkan masalah 

apabila responden tidak menjawab sebenar-benarnya atau berbeda dari 

kenyataan yang ada maka dapat menyebabkan variabel tidak terukur secara 

sempurna. 

3. Masih terdapat variabel independen lainnya yang juga mempengaruhi variasi 

dalam variabel Good University Governance (GUG) yang belum dimasukkan 

dalam penelitian ini misalnya independensi, etika profesi dan variabel lainnya. 

Variabel dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel Satuan Pemeriksaan 

Intern (SPI), dan Audit Kepatuhan. 
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5.3 Saran 

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut: 

1. Bagi setiap auditor intern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja auditor 

intern dalam pengambilan keputusan audit agar dapat terwujudnya Good 

University Governance (GUG) yang sesuai harapan. 

2. Bagi pihak Perguruan Tinggi yang Berstatus PK-BLU, diharapkan secara 

berkala dapat mengadakn pelatihan yang berhubungan dengan audit intern 

untuk lebih memperdalam ilmu tentang audit, sehingga kedepannya akan 

menghasilkan auditor intern yang berkualitas dan mampu mewujudkan 

Good University Governance (GUG). 

3. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perkembangan teori 

akuntansi baik bagi Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU, maupun bagi 

pihak lain, khususnya dibidang auditing berkaitan dengan auditor intern dan 

lainnya. 

4. Mengingat pentingnya peran Satuan Pemeriksaan Intern dalam pencapaian 

GUG, maka peran SPI di tiap-tiap perguruan tinggi perlu ditingkatkan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini sebagai variabel independen maupun variabel 

moderating seperti contohnya adalah SPIP, serta dapat memperbanyak dan 

memperluas obyek penelitian dan lain sebagainya,  guna  memperdalam 

pengetahuan dalam bidang akademis. 


