
 

1 | P a g e  
U n i v e r s i t a s  M a r i t i m  R a j a  A l i  H a j i  

 

PENGARUH PENGALAMAN, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI 

TERHADAP KINERJA PEMERIKSA KEUANGAN PADA INSPEKTORAT DI 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

Arifin Akhmad 

100462201349 

 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2015 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh 

Pengalaman, Kompetensi Dan Independensi terhadap 

Kinerja Pemeriksa Keuangan pada Inspektorat di Provinsi 

Kepulauan Riau. Variabel yang di gunakan dalam 

penelitian terdiri atas variabel independen yang 

terdiri atas: pengalaman, kompetensi dan independensi 

dan variabel dependen yakni kinerja pemeriksa keuangan. 

Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan metode 

deskriptif dalam bentuk studi pengaruh (correlation 

studies) dengan pendekatan kuantatif, diharapkan akan 

didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang 

respon yang diberikan oleh responden, sehingga data 

yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan 

menggunakan metode statistik.  

 Populasi dalam penelitian ini di batasi pada 

pemeriksa keuangan Inspektorat Kabupaten Karimun dan 

Inspektorat Kota Batam. Sampel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 44 

orang pemeriksa keuangan. Pengambilan sampel dalam 

penelitian menggunakan teknik Simple Random Sampling. 

Instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang 

mengunakan skala likert. Analisis data dilakukan pada 

taraf signifikan 95%. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian adalah analisis regresi berganda.  

 Hasil analisis dari penelitian ini diketahui bahwa 

variabel Pengalaman, Kompetensi dan Indepedensi 

berpengaruh positif terhadap Kinerja.Hasil dari 

menggunakan uji t dapat diketahui Pengalaman, 

Kompetensi dan Indepedensi berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja. Hasil dari menggunakan uji F dapat 

diketahui Pengalaman, Kompetensi dan Indepedensi 

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja.  

 

Kunci : Pengalaman, Kompetensi, Independensi, kinerja 
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1. PENDAHULUAN 

 Upaya dalam menjalankan komitmen pemerintah dalam 

hal menciptakan good governance telah dirasakan dari 

negara-negara didunia sampai Indonesia sendiri yang 

terus sampai kepelosok nusantara seperti halnya 

provinsi Kepulauan Riau. Tidak heran apabila sudah 

banyak keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan serta 

ide atau buah pikiran yang telah diimplementasikan ke 

dalam sistem pemerintahan agar terciptanya sistem 

pemerintahan yang bersih (good governance) sehingga 

dengan sendirinya berjalanlah  kesejahteraan umum 

sebagai mana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

paragraf ke-4, hanya saja banyaknya tantangan, 

hambatan, dan rintangan yang membuat sebagian orang 

yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan 

melenceng dari pengertian kesejahteraan yang sebenarnya 

yaitu lebih mementingkan kesejahteraan pribadi atau 

kelompok daripada kesejahteraan umum.  

 Sudah seharusnya lingkungan akademis juga ikut 

ambil andil dalam memantau pelaksanaan komitmen 

pemerintah ini dengan melakukan penelitian-penelitian 

yang searah. Dengan begitu secara tidak langsung ikut 

bersama-sama membersihkan daerah dari KKN, namun bukan 

menilai yang telah dilakukan pemerintah tetapi lebih 

kepada melihat sudah sejauh mana pemerintah menjalankan 

komitmennya. 

 Perlu disadari bahwa dengan adanya tuntutan  dalam 

menciptakan good governance,  hal yang penting ialah 

dengan membentuk individu-individu yang berkualitas 

terutama pada birokrasi - birokrasi.  Sebagaimana 

Sunarsip dalam Efendy (2010) menyatakan, tuntutan ini 

memang wajar karena dalam beberapa penelitian 

menunjukan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia 

ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad 

governance) dan buruknya birokrasi. Pentingnya 

pengawasan dalam berjalannya segala kegiatan anggaran 

maupun perundang-undangan di Indonesia terbukti dengan 

banyaknya peraturan-peraturan serta lembaga-lembaga 

maupun individu yang secara sinergi melakukan 

pengawasan ini. 

 Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah 

berdasarkan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik 

(Good Governance), pemeriksaan sebagai salah satu alat 

pengawasan, bertujuan memberikan informasi yang handal 

kepada para pengambil keputusan berkaitan dengan 

kesesuaian antara kondisi pelaksanaan penyelenggaraan 
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pemerintahan dengan kriteria yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan 

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2011).  

 Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka, 

penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk 

pertanyaan, yaitu : 

1. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kinerja 

pemeriksa keuangan pada Inspektorat di Provinsi 

Kepulauan Riau? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap  kinerja 

pemeriksa keuangan pada Inspektorat di Provinsi 

Kepulauan Riau? 

3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja 

pemeriksa keuangan pada Inspektorat di Provinsi 

Kepulauan Riau? 

4. Apakah pengalaman, kompetensi, independensi 

berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa keuangan pada 

Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kinerja 

 Baik buruknya suatu hasil kerja seseorang dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

keputusan-keputusan yang telah dibuat merupakan 

gambaran kinerja seseorang. Dengan begitu hasil kerja 

atau karakter seseorang dapat dinilai dengan 

kinerjanya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam 

Ardiansyah (2010) kinerja itu dapat didefinisikan 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

 Bastian (2006;274) menjelaskan bahwa kinerja 

adalah gambaran pencapaian pelaksanaa suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Daftar apa yang 

ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan 

strategis (strategic planning) suatu organisasi. Beliau 

juga menjelaskan bahwa secara umum, kinerja merupakan 

prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode 

tertentu. 

 Sedangkan Pengertian kinerja menurut Indra Bastian 

dalam Ardiansyah (2010) menyatakan bahwa kinerja adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 

dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategis suatu organisasi. Menurut Malayu S.P Hasibuan 
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yang di kutip dari Ardiansyah (2010) mengatakan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

dan tepat waktu. Menurut Ardiansyah (2010) kinerja 

(performance) adalah prestasi yang dicapai oleh suatu 

instansi sebagai suatu kesatuan yang utuh selama priode 

tertentu. Albar (2009) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan gambaran mengenai sejauh mana 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi suatu instansi. Kinerja adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan  

pada hakekatnya job performance (kinerja kerja) 

merupakan kesuksesan seorang karyawan dalam melakukan 

suatu pekerjaan selama periode waktu tertentu 

didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, 

Astriana (2010). Dari beberapa pengertian kinerja dapat 

di simpulkan bahwa kinerja adalah sejauh mana 

pencapaian hasil kerja dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab dari program-program kerja serta 

kebijakan-kebijakan yang menjadi patokan keberhasilan 

tersebut.  

 Kinerja akan dapat dilaksanakan apabila telah 

dibuat perencanaan yang baik, sehingga hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan 

kondisi dan kemampuan masing-masing intansi (Albar, 

2009). Terdapat tiga variabel yang mempengaruhi kinerja 

dan perilaku (Robbins dalam Albar 2009)  yaitu : 

1. Variabel Individu yaitu sebagai faktor yang berasal 
dalam diri. 

2. Variabel organisasi yaitu sebagai variabel 

lingkungan. 

3. Variabel psikologi yaitu sebagai variabel intern dan 
lingkungan. 

2.2 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja perlu bagi setiap pimpinan 

karena bagi seseorang individu dalam bekerja tidak 

hanya mencari hasil finansial tapi juga mencari hasil 

kebanggaan, jadi gaji tidak sepenuhnya bisa memotivasi 

tingkat kinerja karyawan tapi dengan penilaian kinerja 

manajer dapat memberikan penghargaan (reward) dan 

sanksi (punishment) dengan begitu karyawan akan 

termotivasi dengan penghargaan yang akan membuat 

dirinya bangga sehingga dalam menjalankan kerja dengan 

rasa tanggung jawab yang lebih besar dan rasa memiiki 

yang tidak akan sama memikirkan kemajuan perusahaan. 
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 Mardiasmo (2009;58) menjelaskan bahwa penilaian 

kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian 

manajemen yang dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian. Pengendalian manjemen melalui system 

penilaian kinerja di lakukan dengan cara menciptakan 

mekanisme reward dan  punishment. System pemberian 

reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) dilakukan 

sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Penilaian 

kinerja adalah proses yang digunakan organisasi untuk 

menilai sejauh mana anggotanya telah melakukan dengan 

memuaskan dan merupakan sistem pengendalian sebagai 

umpan balik (feefback) dan sebagai umpan maju (Albar 

2009). Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur 

prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah 

ditetapkan, dengan cara membandingkan sasaran (hasil 

kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yaitu 

standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode 

tertentu. Penilaian kinerja juga merupakan proses 

formal untuk melakukan evaluasi kinerja secara 

periodik. Penilaian kinerjadapat memotivasi pegawai 

agar terdorong untuk bekerja lebih baik. Oleh karena 

itu diperlukan penilaian kinerja yang tepat dan 

konsisten. Serta Penilaian kinerja dapat terpenuhi 

apabila penilaian mempunyai hubungan dengan pekerjaan 

(job related) dan adanya standar pelaksanaan kerja 

(performance standar) agar penilaian dapat dilaksanakan 

secara efektif, maka standar penilaian hendaknya 

berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap 

pekerjaan. (Ardiansyah 2010).  

 Menurut Dalmy yang di kutip dari Junarti (2012) , 

tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi 

dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan perusahaan. Kinerja akan dapat 

dilaksanakan apabila telah dibuatkan perencanaan yang 

baik, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-

masing instansi. 

 Penilaian kinerja atau performance appraisals 

adalah sangat penting bagi organisasi untuk menilai 

prestasi kerja karyawannya. Pentingnya penilaian 

kinerja karyawan tersebut paling tidak untuk dua 

kepentingan, yaitu untuk kepentingan karyawan yang 

bersangkutan dan untuk kepentingan perusahaan. 

Penilaian kinerja atau performance appraisals adalah 

sangat penting bagi organisasi untuk menilai prestasi 
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kerja karyawannya. Pentingnya penilaian kinerja 

karyawan tersebut paling tidak untuk dua kepentingan, 

yaitu untuk kepentingan karyawan yang bersangkutan dan 

untuk kepentingan perusahaan (Esya : 2008). 

 Menurut Esya (2008), faktor-faktor yang dinilai, 

dapat berbeda antara satu jenis pekerjaan dengan jenis 

pekerjaan lainnya. Hal ini tergantung kepada segi-segi 

pekerjaan apa yang dipandang kritikal dalam mengukur 

keberhasilan seseorang dalam menunaikan kewajibannya, 

seperti kesetiaan, prakarsa, kerajinan, ketekunan, 

sikap kerjasama, kepemimpinan, kejujuran, ketelitian, 

kecermatan, dan kerapihan. 

 Dessler yang di kutip dari Esya (2008) menyebutkan 

beberapa faktor yang dinilai secara umum, yaitu: 

1. Mutu: kecermatan, ketuntasan, dan dapat diterima 

dari kerja yang dijalankan. 

2. Produktivitas: mutu dan efisiensi dari kerja yang 

dihasilkan dalam periode waktu tertentu.  

3. Pengetahuan jabatan: keterampilan dan informasi 

praktis atau teknis yang digunakan pada jabatan. 

4. Kehandalan: sejauh mana seseorang dapat diandalkan 

menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjut. 

5. Ketersediaan: sejauh mana seorang karyawan tepat 

pada waktunya meninjau periode istirahat yang 

ditetapkan dan catatan kehadiran keseluruhan. 

6. Ketidaktergantungan: sejauhmana kerja dijalankan 

dengan sedikit atau tanpa supervisi. 

 Esya (2008) juga menambahkan banyak organisasi 

masih tetap berpegang pada pendekatan yang sangat 

tradisional tentang penilaian kinerja. Pimpinan terlalu 

mendominasi dalam pelaksanaan penilaian tersebut dan 

sering kali memberikan umpan balik yang terlalu general 

tentang kinerja bawahannya dalam satu jangka waktu 

tertentu dengan hanya menyodorkan formulir penilaian 

untuk ditandatangani bawahannya. Hal ini menunjukan 

suatu proses komunikasi satu arah dan tidak terjadi 

suatu interaksi dan pertukaran informasi antara 

pimpinan dan bawahan. 

 Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi 

dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan perusahaan. Kinerja akan dapat 

dilaksanakan apabila telah dibuatkan perencanaan yang 

baik, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-

masing instansi (Dalmi dalam Junarti 2012). 
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 Mayangsari dan wandanarum (2013), menjelaskan 

dalam bukunya bahwa kesulitan utama yang ditemukan 

dalam pemeriksaan kinerja adalah menentukan standar 

atau criteria khususuntuk menilai apakah efisiensi dan 

efektivitas telah terjadi. Seterunya mereka menjelaskan 

bahwa standar atau criteria yang digunakan untuk 

melakukan penilaian kinerja yaitu mengacu kepada 

prinsip-prinsip operasi menejemen yang sehat, baik 

untuk kegiatan menejemen umumnya maupun pemerintahan 

pada khususnya. 

2.3 Pengalaman 

 Cara pandang perusahaan dalam melihat kinerja 

seseorang salah satunya dari pengalaman yang bisa 

dilihat dari seberapa lama seseorang menekuni dan 

menjalani profesi tersebut. Biasanya semakin lama 

seseorang bekerja sesuai profesinya maka semakin 

meningkat juga keahlian dan pengetahuannya karena telah 

banyak menyelesaikan atau mengerjakan masalah-masalah 

yang telah terjadi dan akan terus berulang – ulang. 

Dalam standar umum pertama pada SPKN paragraph ke-4 

dijelaskan bahwa semua organisasi pemeriksa bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif 

memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

 Pengalaman adalah rentang waktu pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai dan memperoleh pembelajaran 

untuk melakukan kerja yang lebih baik (Junarti, 2012). 

Dikatakan Astriana (2010), bahwa Dalam profesi audit, 

ada struktur hirarkis yang jelas. Auditor pada 

peringkat yang lebih rendah memiliki audit experience 

dan pengawasan yang rendah juga. Menejer dan partners 

tidak hanya memiliki lebih banyak audit experience, 

tetapi juga dapat diharapkan memiliki kompetensi teknis 

dan menunjukkan kualitas kepemimpinan untuk meraih 

posisi pada masing-masing perusahaan. Meskipun auditor 

mungkin dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapan 

pada tiap tingkat, ada juga individu ditingkat bawah 

yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan mereka dapat meninggalkan perusahaan baik secara 

sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk berbagai alasan, 

dapat diharapkan bahwa pengalaman didalam perusahaan 

berhubungan positif dengan job performance.  

 Pengalaman juga akan memberikan dampak pada setiap 

keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga 

diharapkan setiap keputusan yang diambil adalah 

merupakan keputusan yang tepat (Esya, 2008). 
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Pengetahuan Auditor seorang auditor dimulai dengan 

pendidikan formal yang diperluas melalui pengalaman-

pengalaman, selanjutnya dalam praktik audit. 

Pengetahuan auditor yang berkenaan dengan bukti relevan 

dan tidak relevan mungkin akan berkembang dengan adanya 

program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya 

pengalaman auditor itu sendiri. Keberadaan informasi 

yang tidak relevan terhadap sasaran mengurangi kesamaan 

antara sasaran dan keadaan hipotesis yang disarankan 

oleh informasi yang relevan. Dengan demikian maka 

kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang auditor 

akan menambah pengalaman serta pengetahuannya (Albar, 

2009). 

2.4 Kompetensi  

 Tingkat kemampuan seseorang menjalankan pekerjaan 

serta menciptakan ide-ide baru untuk memudahkan dalam 

mengerjakan sebuah strategi agar terlaksana kebijakan-

kebijakan yang telah di buat pimpinan. Jadi sejauh mana 

kemandirian pribadi seseorang dengan cara menjalankan 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan. 

Efendy (2010), menyimpulkan bahwa kompetensi auditor 

adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang 

dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama.  

 Menurut Esya (2010), Kompetensi dapat diartikan 

sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi 

dan keadaan didalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang 

dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya 

serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Dia juga 

menyimpulkan dari beberapa definisi-definisi, terdapat 

tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian 

kompetensi, yaitu : 

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik 
individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu 

karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan 

dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

karakteristik dasar lainnya dari individu. 

2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku 
Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang 

dapat diobservasi dan diukur (measurable). Jika 

potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku 

yang dapat observasi/diukur tidak dapat 

dikategorikan sebagai kompetensi. 

3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan 
mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang 

rata-rata. 
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 Standar umum pertama pada SPKN paragraph ke-6 

pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar 

Pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui 

pendidikan profesional berkelanjutan. Oleh karena itu, 

setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut 

Standar Pemeriksaan, setiap 2 tahun harus menyelesaikan 

paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung 

meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk 

melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam 

pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan 

langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah 

atau lingkungan yang khusus dan unik di mana entitas 

yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 

jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun dari 

periode 2 tahun. 

2.5 Independensi 

 Dalam pengambilan keputusan yang paling utama 

pemeriksa harus independen tidak ada keterikatan dengan 

instansi manapun dengan kepentingan – kepentingan 

tertentu. Dalam mengaudit sebuah laporan keuangan 

perusahaan klien pemeriksa mengerjakan dengan segala 

keahlian dan kemampuan dan  tidak dipengaruh oleh SKPD 

atau dari pihak manapun bisa dikatakan independensi.  

Sebagai mana dalam SPKN pada pendahuluan standar 

pemeriksaan menjelaskan bahwa Pemeriksaan kinerja 

dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap 

berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian 

secara independen atas kinerja entitas atau 

program/kegiatan yang diperiksa. Selanjutnya juga 

menegaskan pada standar umum kedua dalam SPKN adalah 

“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus 

bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat 

mempengaruhi independensinya”.  

 Selanjutnya dalam penjelasan mengenai pernyataan 

standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para 

pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat 

mempertahankan independensinya sedemikian rupa, 

sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau 

rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan 

tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak 

manapun. Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang 

menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan 

keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak 

dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak 
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mampu memberikan penilaian yang obyektif dan tidak 

memihak terhadap semua hal yang terkait dalam 

pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Indah 

,(2010) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pemeriksaan 

akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan diri 

dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk 

membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan 

disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

diperiksa harus bersikap independen terhadap 

kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, 

maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

 Supriyono dalam Indah (2010) membuat kesimpulan 

mengenai pentingnya independensi akuntan publik sebagai 

berikut :  

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting 

bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran 

informasi yang disajikan oleh manajemen kepada 

pemakai informasi. 

2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk 

memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakaat, 

khususnya para pemakai laporan keuangan. 

3. Independensi diperoleh agar dapat menambah 

kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen. 

4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat 
yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak 

mempunyai nilai. 

5. Independensi merupakan martabat penting akuntan 

publik yang secara berkesinambungan perlu 

dipertahankan 

 Mulyadi dalam Efendy (2010) mendefinisikan 

independensi sebagai "keadaan bebas dari pengaruh, 

tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain" dan akuntan publik yang independen 

haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan 

tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal 

dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta 

yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Indah (2010) 

menyebutkan dalam menjalankan tugas auditnya, seorang 

auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian 

saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. 

Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, 

tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan 

keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu 

kredibel. 
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2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis  

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan 

sebelumnya di atas, maka untuk  lebih memudahkan 

pemahaman tentang kerangka penelitian ini adalah 

sebagaimana gambar 2.1 berikut ini ;    

            

     H1  

      

     H2 

 

     H3 

 

     H4 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

Penelitian 

1. H 1 :Diduga Pengalaman Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Pemeriksa  Keuangan   Pada Inspektorat Di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

2. H 2 :Diduga Kompetensi Berpengaruh Terhadap  

Kinerja Pemeriksa  KeuanganPada Inspektorat Di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

3. H 3 :Diduga Independensi Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Pemeriksa                                 

 Keuangan Pada Inspektorat Di Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional Penelitian 

 Definisi operasional pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengalaman (X1) adalah rentang waktu pekerjaan yang 
dilakukan oleh pegawai dan memperoleh pembelajaran 

untuk melakukan kerja yang lebih baik. Variabel 

pengalaman diukur dengan indikator yang pernah 

digunakan oleh Kalbers dalam  Astriana, (2010): 

a. Banyaknya penugasan yang pernah ditangani. 
b. Lamanya bekerja sebagai auditor. 

2. Kompetensi (X2) adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku perilaku auditor yang berhubungan 

dengan melakukan audit yang diwujudkan dalam bentuk 

keahlian auditor dan kemampuan untuk mengetahui 

kekeliruan (Esya, 2008) 

3. Independensi (X3) adalah Suatu sikap atau posisi 

dimana seseorang tidak terikat dengan pihak mana 

pun. Variabel Independensi diukur dengan indikator 

(Efendy, 2010) : 

PENGALAMAN (X1) 

KOMPETENSI (X2) 

INDEPENDENSI (X3) 

KINERJA (Y) 
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a. Bebas dari Gangguan Pribadi 
b. Bebas dari Gangguan Ekstern 

4. Kinerja (Y) adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Variabel Kinerja kerja diukur 

dengan indikator (Fogarty et al, 2000 dalam 

Astriana, 2010) 

a. Penilaian kuantitas pekerjaan,  
b. Penilaian kemampuan untuk mencapai tujuan 

pekerjaan,  

c. Penilaian seberapa besar evaluasi yang diterima 

dari supervisor,  

d. Penilaian kualitas hubungan dengan klien,  
e. Penilaian kemampuan dalam mengatur waktu dan biaya 

dan  

f. Penilaian seberapa besar penghormatan yang 

diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan.  

3.2 Populasi dan Sampel  

 Menurut Sugiyono (2008: 115) dalam Ardiansyah 

(2010) populasi adalah  “Objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Jadi bisa dikatakan populasi 

adalah sekelompok yang mempunyai karakteristik searah 

dengan tujuan dari penelitian dan diambil oleh peneliti 

untuk diteliti dan dipelajari dengan seksama serta di 

tarik sebuah kesimpulan akhir.  

 Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 8 Inspektorat 

Kota dan Kabupaten namun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh aparat Inspektorat yang ikut serta dalam 

tugas pemeriksaan di kantor Inspektorat Kota Batam dan 

Inspektorat Kabupaten Karimun saja karena dilihat dari 

sisi biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada penelitian 

nanti lebih minimum. Untuk Inspetorat Provinsi 

Kepualaun Riau, Inspektorat Kota Tanjungpinang dan 

Kabupaten Bintan tidak bisa dijadikan populasi 

disebabkan pada penelitian-penelitian yang terdahulu 

selalu mengambil populasi pada Inspektorat tersebut 

Sementara metode pemilihan sampel yang digunakan adalah 

metode sensus, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada seluruh populasi.  

 

 

 

 

3.3 Metode Regresi Berganda 
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 Analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno, 

2011). Persamaan Regresi Berganda adalah : 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan :  

Y = Variabel Dependen (Kinerja) X1 = Pengalaman 

X1,X2,X3 = Varabel Independen  X2 = Kompetensi 

a = Nilai Konstanta    X3 = Independensi 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

e = eror 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji F 

 Efendy, (2010) mengatakan bahwa, Uji F digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan 

variabel variabel independen terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika 

probability value (p value) < 0,05, maka Ha diterima 

dan jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat 

pula dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan 

Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel (n-k-1), maka Ha diterima. 

Artinya, secara statistik data yang ada dapat 

membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, 

X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika 

Fhitung < Ftabel (n-k-1), maka Ha ditolak. Artinya, secara 

statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1, X2, X3) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

3.4.2 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika p value < 

0,05, maka Ha diterima dan jika p value > 0,05, maka Ha 

ditolak (Efendy, 2010). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Uji Validitas 

 Bahwa dari 44 pernyataan semuanya valid 

dikarenakan korelasi atau rhitung lebih besar dari rtabel 
(0,297) untuk 44 pernyataan. Oleh karena itu untuk 

selanjutnya dalam uji-uji yang lain tidak ada 

pernyataan yang harus dihapus. 

4.2 Uji Reabilitas 

 Untuk menentukan apakah instrument realiabel atau 

tidak biasa digunakan batasan tertentu seperti 0,60 

(Priyatno, 2011). Selanjutnya hasilnya adalah 
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PENGALAMAN (X1) (0,906) ,KOMPETENSI (X2) ( 0,933), 

INDEPENDENSI (X3) (0,637), dan KINERJA (Y) ( 0,962). 

Nilai alpa variabel-variabel di > 0,06. Jadi, semua 

variabel reliabel. 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji F 

 Bahwa nilai Fhitung adalah 26.395 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Sedangkan Ftabel pada tingkat 

kepercayaan 95 % (α=0,05) adalah 2.816. Oleh karena 

pada kedua perhitungan Fhitung>Ftabel (26.395 > 2.816). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

pengalaman, kompetensi, dan independensi bersama-sama 

secara simultan terhadap kinerja pemeriksa keuangan 

Inspektorat ( Ha diterima Ho ditolak ). 

4.3.2 Uji t 

1. Pada Variabel Pengalaman, thitung sebesar 3,554 dan 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, berarti 

thitung lebih besar daripada ttabel (3,554>2,015) 

dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

(0,01<0,05), maka Ha diterima Ho ditolak, dapat 

disimpulkan Pengalaman berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja. 

2. Pada Variabel Kompetensi, thitung sebesar -2,476 dan 
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018, berarti 

thitung lebih besar daripada ttabel (-2,476>2,015) 

dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

(0,018<0,05), maka maka Ha diterima Ho ditolak, 

dapat disimpulkan Kompetensi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja. 

3. Pada variabel Independensi, thitung sebesar 8,220 

dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, 

berarti thitung lebih besar dari ttabel 

(8,220>2,015), dan nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 (0,000<0,05), maka maka Ha diterima Ho ditolak, 

dapat disimpulkan Indepensi secara parsial 

berpengaruh terhadap Kinerja. 

 maka coefficient model persamaan regresinya yang 

disajikan sebagai berikut : 

Y = 7,244 + 0,952X1 + -0,121X2 + 0,900X3 

Interpretasi Hasil :  

1. Nilai konstanta sebesar 7,244 artinya apabila nilai 
variabel Pengalaman, Kompetensi, dan Independensi 

bernilai nol, maka nilai kinerja pemeriksa keuangan 

akan bernilai sebesar 7,244. 

 

2. Koefisien regresi variabel Pengalaman bertanda 

positif menunjukan hubungan yang searah sebesar 
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0,952. Hal ini berarti bahwa apabila variabel 

Pengalaman meningkat, maka variabel Kinerja akan 

meningkat sebesar 0,952. 

3. Koefisien regresi variabel Kompetensi bertanda 

negatif menunjukan hubungan yang terbalik sebesar -

0,121. Hal ini berarti bahwa apabila variabel 

Kompetensi meningkat, maka variabel Kinerja akan 

menurun sebesar -0,121. 

4. Koefisien regresi variabel Independensi bertanda 

positif menunjukan hubungan yang searah sebesar 

0,900. Hal ini berarti bahwa apabila variabel 

Independensi meningkat, maka variabel Kinerja akan 

meningkat sebesar 0,900. 

4.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Priyatno, (2011) menjelaskan, Analisis determinasi 

digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen Koefisien determinasi (R2) 

dapat dilihat pada Model Summary. Nilai adjusted R 

Square sebesar 0,639. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel menyatakan Pengalaman, Kompetensi, dan 

Independensi berpengaruh secara simultan dan secara 

parsial terhadap kinerja pemeriksa keuangan Inspektorat 

sebesar 0,639 atau 63,9 %. sedangkan sisanya sebesar 

36,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan oleh model penelitian ini.     

4.4 Pembahasan 

 Hasil pengujian hipotesis dari analisis data untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel pengalaman, 

kompetensi dan independensi terhadap kinerja pemeriksa 

keuangan inspektorat dengan menggunakan regresi 

berganda dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

TABEL 2 

RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

KODE HEPOTESIS HASIL 

H1 Pengalaman secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

DITERIMA 

H2 Kompetensi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

DITERIMA 

H3 Independensi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja 

DITERIMA 

H4 Pengalaman, kompetensi, dan 

independensi bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja 

DITERIMA 

Sumber: Data primer diolah, 2013  
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A. Pengaruh Pengalaman terhadap Kinerja Pemeriksa 

Keuangan 

 Hipotesis H1 menyatakan bahwa pengalaman 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi variabel pengalaman adalah 

0,952. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 

0,05 dengan p value 0,001. Hasil ini didukung oleh 

hasil perhitungan nilai thitung 3,554 > ttabel 2,015. 

Dengan begitu menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa 

keuangan. 

 Jangka waktu yang dijalani pemeriksa keuangan 

dalam menjalankan tugas-tugas dari pekerjaannya membuat 

pemeriksa keuangan banyak mengalami berulang-ulang dan 

bermacam-macam masalah, hambatan dan kesalahan. Seiring 

waktu peningkatan pengalaman pemeriksa keuangan dapat 

meminimalisir kesalahan dan dapat memberikan solusi 

dari masalah-masalah akan dihadapinya dan menjadikan 

mahir dalam menjalankan pekerjaanya sehingga kinerja 

pemeriksa keuangan juga akan menjadi lebih baik. 

 Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian 

dari Junarti (2012) yang mengemukakan bahwa Lamanya 

pemeriksa keuangan berkerja pada suatu tempat dan 

pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang maka akan 

memperoleh pengetahuan yang dia peroleh dari lama nya 

dia berkerja dan dapat mengurangi kesalahankesalahan 

yang dilakukan sebelumnya dalam menjalankan pekerjaan 

tersebut, dan dapat belajar dan mencari solusi dalam 

mengurangi kesalahan dan mengatasi hambatan yang 

terjadi dalam menjalankan perkerjaan, serta ahli dalam 

bidang pekerjaannya tersebut sehingga kinerja nya atau 

hasil kerja yang diperoleh sangat baik. Astriana 

(2010), yang mengemukakan bahwa Pengalaman yang 

dimiliki oleh auditor memungkinkan mengurangi tingkat 

kesalahan dalam menjalankan pekerjaan, tugas yang 

dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang 

untuk belajar melakukan pekerjaannya dengan lebih baik 

serta dapat lebih produktif dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya dan mampu mengatasi hambatan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini dikarenakan 

auditor yang berpengalaman mengabaikan informasi-

informasi yang tidak relevan sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 Dengan begitu penelitian ini tidak mendukung 

penelitian dari Albar, (2009), yang menyatakan bahwa 
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variabel pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor disebabkan oleh kompleksitas tugas dan 

ketersediaan waktu yang tidak memadai oleh masing-

masing auditor. Sebanyak apapun pengalaman yang 

dimiliki oleh auditor namun tidak dibarengi oleh tugas 

yang harus dilaksanakan memeriksa seluruh SKPD yang ada 

di Sumatera Utara maka variabel pengelaman tidak 

berperan terhadap kinerja auditor. 

B. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemeriksa 

Keuangan 

 Hipotesis H2 menyatakan bahwa kompetensi secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi variabel kompetensi adalah -0,121. 

Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan p value 0,018. Hasil ini didukung oleh hasil 

perhitungan nilai thitung -2,476 > ttabel -2,015. Dengan 

begitu menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa keuangan.  

 Kemampuan seorang pemeriksa keuangan dalam melihat 

kekeliruan serta kesalahan-kesalahan yang terdapat 

dalam pekerjaannya serta mengatasi dan menyelesaikan 

masalah-malasah tersebut dengan membuat solusi-solusi 

jitu yang inovatif, namun budaya birokrasi pimpinan dan 

bawahan yang menciptakan jarak antara mereka sehingga 

pemeriksa keuangan yang kompetensi pun sulit untuk 

sepenuhnya melaporkan kesalahan-kesalahan dalam laporan 

pemeriksaannya. Hasil dari penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Esya (2008), Sujana 

(2012), Wulandari dan Tjahjono (2011) dan Awaludin 

(2013). 

C. Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Pemeriksa 

Keuangan 

 Hipotesis H3 menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi variabel independensi adalah 

0,900. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 

0,05 dengan p value 0,000. Hasil ini didukung oleh 

hasil perhitungan nilai thitung 8,220 > ttabel 2,015. 

Dengan begitu menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemeriksa keuangan. Seorang auditor/pemeriksa keuangan 

sudah memang seharusnya bebas dari segala interpensi 

dari pihak manapun dengan segala kepentingan pribadi 

maupun golongan, sehimgga hari dari audit betul-betul 
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murni. Dengan begitu tujuan dari audit akan tercapai 

dan kinerjanya akan meningkat. 

 Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian 

dari Wulandari dan Tjahjono (2011), Awaludin (2013), 

dan Junarti (2010), Terbebas dari gangguan indepedensi 

akan memberikan kesan rasa tenang dalam melakukan 

pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

baik, serta kinerja akan sangat baik pula. 

D. Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, dan Independensi 

terhadap Kinerja Pemeriksa Keuangan 

 Hipotesis H4 menyatakan bahwa Pengalaman, 

Kompetensi, dan Independensi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini didukung 

oleh hasil perhitungan nilai Fhitung 26.395 > Ftabel 

2.816. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 

0,05 dengan p value 0,000. Dengan begitu menunjukkan 

bahwa Pengalaman, Kompetensi, dan Independensi bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemeriksa keuangan dan juga membuktikan bahwa 

jika Pengalaman, kompetensi dan indepedensi pemeriksa 

keuangan semakin meningkat maka kinerja pemeriksa 

keuangan akan semakin meningkat. 

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini yang telah diuraikan 

secara panjang lebar terutama pada pembahasan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengalaman terbukti berpengaruh secara signifikan 
dan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

pemeriksa keuangan pada Inspektorat, sehingga 

semakin berpengalaman seorang pemeriksa keuangan 

maka akan semakin meningkat Kinerja 

2. Kompetensi berpengaruh secara signifikan dan 

mempunyai pengaruh negatif terhadap Kinerja 

Pemeriksa keuangan, sehingga semakin meningkat 

kompetensi pemeriksa keuangan maka kinerja 

pemeriksa keuangan akan menurun. 

3. Indepedensi berpengaruh secara signifikan dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 

Pemeriksa keuangan, sehingga semakin meningkat 

independensi pemeriksa keuangan maka Kinerja 

pemeriksa keuangan akan semakin meningkat.  

4. Pengalaman, Kompetensi dan Indepedensi bersama-

sama berpengaruh secara simultan dan mempunyai 

signifikan terhadap Kinerja pemeriksa keuangan, 

sehingga semakin meningkat pengalaman, kompetensi 
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dan Indepedensi pemeriksa keungan maka kinerja 

pemeriksa keuangan akan semakin meningkat. 

5.2 Keterbatasan 

 Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu antara lain  sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini menggunakan metode angket 

(penyebaran kuesioner),  peneliti tidak bertemu 

langsung bertatap muka dengan responden dan tanpa 

melakukan wawancara, sehingga hal ini bisa 

menimbulkan masalah apabila responden berbeda 

persepsi dengan maksud dan kenyataan yang ada dan 

sehingga dapat memberikan jawaban yang tidak 

sesuai atau tidak jujur. 

2. Dalam penelitian hanya dengan 3 variabel 

independen dan 1 variabel dependen sehingga 

kemungkinan masih ada variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja pemeriksa keuangan. 

3. Penelitian ini di lingkup Inspektorat yang ada di 
Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya Inspektorat 

Kabupaten Karimun dan Inspektorat Kota Batam, 

hanya dua Inpektorat dan masih ada inspektorat-

inspektoral lain di Provinsi Kepulauan Riau ini. 

5.3 Saran 

 Sebagaimana dengan keterbatasan dalam penelitian 

ini seperti yang telah disampaikan diatas,diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat memperhatikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat 
melakukan penelitian dengan metode-metode lain 

misalnya dengan menambah metode wawancara sehingga 

lebih maksimal dalam pengisian koesioner pada  

metode angket dengan begitu dapat mengurangi 

timbulnya jawaban yang tidak sesuai atau tidak 

jujur. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mencari 

dan menambahkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja pemeriksa keuangan sehingga 

hasil dari penelitian lebih memadai. 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas 
objek penelitian  sehingga hasil yang didapat 

lebih terwakili dan generalisasi. 
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