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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel integritas memiliki pengaruh positif terhadap kineja auditor. Hal 

ini berarti auditor harus memiliki sikap jujur, transparansi, berani, 

bijaksana, dan bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 

Hipotesis pertama secara empiris diterima. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Ariani dan Badera (2015), Yendrawati dan Narastuti 

(2014) serta Baisary (2013). 

2. Variabel kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Secara 

empiris, hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian Ariani dan Badera (2013), Yendrawati 

dan Narastuti (2014) dan Baisary (2013). 

3. Variabel kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Budiasih (2008), Khikmah dan Priyanto 

(2013) dan Rustiarini (2013). 

4. Variabel motivasi berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Hipotesis 

keempat dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Cahyani dkk. (2015), Widyaningrum (2013) serta 

Temaja dan Utama (2016). 
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5. Variabel ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Ananta (2013), Ngo (2013) serta Firdausy 

dan Nazar (2013). 

6. Variabel kontrol komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Ananta (2013), Widyaningrum (2013), Firdausy dan Nazar (2013) serta 

Khikmah dan Priyanto (2013). 

7. Variabel kontrol kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ariani dan Badera (2015), 

Yendrawati dan Narastuti (2014) dan Baisary (2013). 

 

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagi inspektorat disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan fungsional  agar 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan 

pemeriksaan dan pengawasan fungsional yang telah terlaksana dengan 

baik dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk menggunakan objek 

penelitian yang lain, seperti auditor yang bekerja BPK atau auditor yang 

bekerja di berbagai kementrian. 
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3. Penelitian selanjutnya dapat mencoba variabel lain yang dapat 

mempengaruhi tingkat kinerja auditor di luar dari variabel dalam 

penelitian ini, seperti pelatihan kerja, pemahaman good governance, 

kecakapan profesional, dan komitmen pimpinan. 


