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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kompetensi

dan integritas auditor internal terhadap kualitas audit, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor internal di PT. Telkom berpengaruh terhadap kualitas

audit dan tergolong sudah baik. Hal ini diperoleh dari pengetahuan dan

pengalaman yaitu dari tingkat pendidikan formal, kursus dan pelatihan

khususnya dibidang audit, mampu memahami kondisi perusahaan dan

memiliki pemahaman tentang organisasi, memiliki keahlian untuk melakukan

wawancara serta kemampuan membaca cepat, dan mampu menulis dan

mempresentasikan laporan dengan baik.

2. Integritas auditor internal di PT. Telkom berpengaruh terhadap kualitas audit

dan tergolong sudah baik. Hal ini dibuktikan dimana auditor memiliki sikap

jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

yaitu taat pada peraturan-peraturan baik yang diawasi maupun tidak diawasi,

bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi

fakta yang ada dan tidak menerima apapun yang bukan haknya, tidak dapat

diintimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain dalam mempengaruhi sikap
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dan pendapatnya, dan memiliki perilaku yang baik sesuai dengan norma yang

berlaku.

3. Kualitas audit PT. Telkom dipengaruhi oleh kompetensi dan integritas auditor

internal dan tergolong baik, yaitu dimana auditor membuat program

pemeriksaan dalam mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan dan membuat

laporan audit yang disusun sesuai dengan standar akuntansi, memiliki

program audit yang sudah disusun sesuai dengan SAP, laporan audit yang

dibuat sesuai dengan kepentingan klien, dan mematuhi kode etik yang telah

ditetapkan.

4. Berdasarkan hasil uji baik secara parsial maupun simultan dijelaskan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi dan integritas

auditor internal terhadap kualitas audit.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan

saran berkaitan dengan kompetensi dan integritas auditor internal terhadap kualitas

audit.
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1. Bagi perusahaan

Perusahaan harus mempertahankan kompetensi yang dimiliki yaitu berupa

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor internal, serta integritas

dan kualitas audit yang telah dimiliki dimana sudah tergolong baik. Namun,

ada baiknya untuk tetap menjaga kompetensi, integritas dan kualitas audit,

perusahaan juga dapat meningkatkannya dengan memberikan pendidikan

berkelanjutan kepada auditor, pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan

audit, mempunyai akses secara penuh, bebas terhadap semua catatan atau

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan sebagainya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama

diharapkan dapat menambah beberapa sektor perusahaan lain atau bahkan

dengan menambahkan jumlah perusahaan yang diteliti. Supaya peneliti

selanjutnya dapat mengembangkan atau menambah indikator lainnnya seperti

independensi, objektivitas, pengalaman kerja untuk dapat melengkapi atau

mengembangkan kekurangan pada peneliti sebelumnya.


