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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Konflik Peran dan 

Ambiguitas berpengaruh terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah 

Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan pembahasan dan 

hasil analisis dari penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diperoleh hasil 

bahwa Konflik Peran berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 

Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa konflik peran berpengaruh tetapi tidak signifikan sehingga 

aparatur inspektorat harus meminimalisir peluang terjadinya konflik 

peran. Karena konflik peran dapat menentukan independensi dari seorang 

auditor. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diperoleh hasil 

bahwa Ambiguitas berpengaruh signifikan terhadap Independensi 

Auditor Internal Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aparat 

Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang memiliki ambiguitas yang tinggi 

cenderung memiliki independensi yang rendah. 
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3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji f, Konflik Peran 

dan Ambiguitas berpengaruh signifikan terhadap Independensi Auditor 

Internal Pemerintah Daerah. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, 

adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk instansi terkait yaitu Inspektorat Kabupaten Sukabumi, diharapkan 

untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme aparat yang 

bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang dinilai belum 

maksimal. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pembinaan 

terhadap aparatur sehingga dalam pelaksanaan tugas lebih berkompeten, 

profesional, objektif dan independen. 

2. Untuk auditor sendiri, diharapkan untuk mempertahankan 

independensinya dalam melaksanakan pekerjaan agar hasil pemeriksaan 

yang dilakukan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan untuk 

meminimalisir atau mencegah peluang terjadinya konflik peran dan 

ambiguitas.  

3. Menambah jumlah aparatur Inspektorat Kabupaten Sukabumi khususnya 

aparat yang termasuk kepada kelompok jabatan fungsional agar dalam 

pelaksanaan penugasan pemeriksaan semua program dapat tercapai dan 

SDM (Sumber Daya Manusia) terpenuhi.  
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4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait 

dengan konflik peran, ambiguitas dan independensi auditor internal 

pemerintah daerah, diharapkan untuk menambah variabel dalam 

penelitian selanjutnya. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada 

Inspektorat Kabupaten Sukabumi, maka diharapkan agar melakukan 

penelitian ditempat lain agar hasil penelitiannya pun dapat menjangkau 

objek-objek yang dalam penelitian ini tidak terjangkau.  

 

 

 


