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BAB V 

PENUTUP 

 

Bagian ini merupakan bab terkahir yang berisikan kesimpulan, 

keterbatasan, implikasi dan saran-saran. Kesimpulan menjelaskan bagaimana 

hasil penelitian keseluruhan secara ringkas. Pada bagian keterbatasan dijelaskan 

mengenai keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini. Selanjutnya 

dikemukakan implikasi hasil penelitian ini, serta saran-saran yang dapat menjadi 

masukan bagi pemerintah, stakeholder serta peneliti selanjutnya 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan 

pengalaman audit terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah pada Inspektorat 

Daerah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan 

regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan audit berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian 

daerah pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Artinya semakin tinggi tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin tinggi juga 

tingkat pendektesian temuan kerugian daerah pada Inspektorat Daerah 

Kabupaten Sijunjung. 

2. Pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian 

daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. Artinya semakin tinggi 

tingkat pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin tinggi juga 

tingkat pendeteksian temuan kerugian daerah pada Inspektorat Daerah 
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Kabupaten Sijunjung. 

3. Berdasarkan hasil uji secara bersama-sama dapat dilihat adanya pengaruh 

pengetahuan dan pengalaman auditor terhadap variable terikatnya yaitu 

pendektesian temuan kerugian daerah. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

pengetahuan dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendektesian 

temuan kerugian daerah secara bersama-sama. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian auditor pemerintah yang bekerja 

di Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasi untuk auditor secara keseluruhan. Artinya hasil 

penelitian mungkin berbeda apabila dilakukan pada dua atau lebih objek 

penelitian. 

2. Penelitian ini baru menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu 

pengetahuan dan pengalaman audit, dan belum menggunakan variabel 

lainnya seperti variable integritas dan obyektivitas. 

 

5.3. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pengetahuan auditor memberikan 

pengaruh terhadap pendeteksian kerugian daerah, dengan demikian hal ini 

membuktikan dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan 
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teknis dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan 

pendidikan khusus bagi auditor-auditor muda yang berada di lingkungan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung untuk mencapai kompetensi 

profesional dalam melakukan pemeriksaan internal pemerintah daerah. 

Peningkatan pengetahuan audit dilingkungan APIP juga dapat berpengaruh 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang mencerminkan good and clean 

government guna mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap 

laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. Variabel-variabel independen dilaksanakan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian 

dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. 

2. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pengalaman memiliki pengaruh 

terhadap pendeteksian kecurangan, dengan demikian banyak tidaknya 

penugasan yang dilakukan oleh auditor akan menambah wawasan dan 

meningkatkan keahlian audit cukup menjamin auditor tersebut telah 

mencapai kompetensi profesionalnya dalam pendeteksian kerugian daerah. 

Variabel-variabel independen dilaksanakan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan. Peningkatan 

pengalaman audit juga bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan pengendalian 

internal pemerintah yang dapat mewujudkan laporan keuangan yang 

berkualitas guna mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian yang 

dikeluarkan oleh BPK. 
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5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka adapun saran yang 

dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan kepada para auditor untuk lebih meningkatkan pengetahuannya 

yang dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti : pendidikan formal yang 

dimiliki, diklat, seminar, lokakarya, serta pengetahuan yang diperoleh 

melalui praktek lapangan sebagai auditor. 

2. Diharapkan para auditor untuk dapat meningkatkan pengalaman kerja melalui 

lama bekerja sebagai auditor serta sebarapa banyak kegiatan pemeriksaan 

yang telah dilakukan terutama terhadap berbagai objek pemeriksaan yang 

berbeda. 

 


