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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang ditetapkan 

dan perumusan hipotesis, serta setelah dilakukan pembahasan yang didukung oleh 

data dan teori yang relevan, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

mengajukan saran sebagai berikut :  

1. Penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek independensi 

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

2. Penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek integritas 

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

3. Penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek profesionalisme 

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. Namun masih terdapat juga auditor yang tidak 

mengikuti mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL). 

4. Penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek independensi, 

integritas, dan profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa dimana 

independensi, integritas, dan profesionalisme terbukti berpengaruh terhadap 

kinerja auditor, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan 

dapat dijadikan masukan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat maupun 

sebagai pengembangan ilmu yaitu sebagai berikut : 

1. kemampuan auditor seperti dalam hal kemampuan dalam mendeteksi 

penyimpangan keuangan negara sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. 

Terlebih dalam bentuk pelatihan-pelatihan sebaiknya lebih ditingkatan. 

untuk itu agar auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat lebih 

banyak lagi yang  mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) 

melalui keikutsertaan dalam seminar atau simposium dan pelatihan-

pelatihan telah yang ada. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Memperbesar jumlah sampel penelitian 

b. Memperluas lokasi penelitian, tidak hanya auditor eksternal BPK RI 

Perwakilan yang ada di Jawa Barat saja. 

c. Melakukan pengujian lebih lanjut terhadap variabel dengan 

memasukan variabel lain yang mempengaruhi kinerja auditor di 

lingkungan auditor pemerintah. 

 

 

 

 


