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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya mengenai keahlian, kode etik, loyalitas dan 

insentif terhadap kualitas auditor, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor pada 

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

2. Kode etik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas auditor 

internal pemerintah daerah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.  

3. Loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor internal 

pemerintah daerah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

4. Insentif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas auditor 

internal pemerintah daerah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.   

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Hasil analisis penelitian ini masih terdapat sejumlah keterbatasan yang 

diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Fokus penelitian ini hanya pada satu objek penelitian yang akan dijadikan 

sampel yaitu auditor internal pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka 
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Belitung, sehingga hasil penelitian ini kurang mewakili faktor yang 

mempengaruhi niat pemanfaatan teknologi informasi secara luas. 

2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode survei 

yaitu memberikan kuesioner kepada responden. Penulis tidak melakukan 

wawancara secara langsung mendalam kepada responden sehingga tidak 

tercerminkan keadaan sesungguhnya dan kemungkinan adanya jawaban yang 

bias dalam pengisian kuesioner dapat terjadi. 

3. Keterbatasan waktu tidak memungkinkan peneliti untuk menguji faktor 

intrinsik atau ekstrinsik terhadap kualitas auditor. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis yakni sebagai 

berikut:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas objek penelitian, 

tidak hanya pada inspektorat provinsi, tetapi mencakup kantor pemerintah 

daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Dalam penyusunan kuesioner bagi penelitian yang akan datang diharapkan 

dapat lebih spesifik dalam menentukan indikator-indikator pada kuesioner agar 

tidak terjadi salah tafsiran dan ketidaksesuaian dalam pengisian kuesioner 

karena kesalahpahaman dalam pengertian indikator-indikator dalam kuesioner. 

3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan atau menambah 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi kualitas auditor berdasarkan 

penelitian dari jurnal-jurnal asing maupun lokal. 
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