
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada 25 (dua puluh lima) 

orang auditor internal pada lima BUMN di kota Bandung diantaranya                   PT. 

INTI, Tbk., PT. TELKOM, Tbk., PT KAI., PT. PLN dan PDAM dengan didasari teori-

teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :   

 

5.1 Simpulan 

1. Profesionalisme auditor internal dibuat agar aktivitas operasional perusahaan 

terkendali dan dilakukan oleh semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dari 

penelitian yang dilakukan terhadap lima BUMN di Bandung, terlihat bahwa setiap 

perusahaan yang satu dengan yang lainnya menerapkan suatu kebijakan yang 

berlainan karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Profesionalisme auditor 

internal telah terlaksana dengan baik atau dengan kata lain profesionalisme auditor 

internal tersebut secara keseluruhan dilaksanakan dengan sangat baik atau telah 

berjalan sesuai dengan tujuannya. Dan perusahaan memperkuat perangkat 

profesionalisme dengan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI) yang 

bertugas mengawasi jalannya profesionalisme auditor internal di perusahaan.  

2. Pengukuran kinerja auditor internal bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

operasional auditor internal. Dari penelitian yang dilakukan terhadap lima BUMN 

di Bandung, terlihat bahwa setiap perusahaan yang satu dengan yang lainnya 

menerapkan suatu kebijakan yang berlainan karena mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu.  

3. Profesionalisme auditor internal yang diperlukan disetiap perusahaan memiliki 

porsi yang berbeda, begitu pula aspek yang dibutuhkan dalam meningkatkan 

kinerja auditor internal. Berdasarkan perhitungan regresi dapat dinilai bahwa 

terdapat pengaruh antara profesionalisme auditor internal terhadap peningkatan 

kinerja auditor internal pada lima BUMN di kota Bandung . 

 

 



5.2  Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan agar selalu  dapat meningkatkan profesionalisme para 

auditor internalnya. Antara lain melalui : 

a. Mengikutsertakan para internal auditornya dalam pelatihan-pelatihan audit dan 

program-program sertifikasi, seperti Qualified Internal Auditor (QIA).  

b. Agar para internal auditornya terlibat lebih aktif lagi di berbagai perkumpulan 

profesional yang berkaitan dengan profesinya. 

2. Bagi Para Auditor Internal 

a. Para auditor internal sebaiknya terus meningkatkan kualitas profesionalismenya 

karena profesionalisme merupakan faktor yang penting bagi seorang auditor 

internal, karena dengan usaha secara continue untuk mempertahankan dan 

meningkatkannya akan berdampak positif terhadap kredibilitas auditor internal 

dimata auditee dan direksi.  

b. Para auditor internal selayaknya mengedepankan independensinya disertai 

kecakapan profesional serta kecermatan dalam melaksanakan audit, sehingga 

fungsi unit audit internal benar-benar dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

dalam membantu manajemen dan unit kerja lainnya didalam usaha pencapaian 

pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka. 

c. Para auditor internal seharusnya secara continue mengikuti perkembangan audit 

internal melalui jurnal dan publikasi lainnya serta mengikuti seminar-seminar 

serta program-program pelatihan audit dan program profesi lainnya, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

3. Bagi para peneliti yang akan datang 

Sebagai bahan referensi yang dapat membantu dalam penelitian sejenis dan 

menambah pengetahuan dalam mengembangkan wawasan ilmiahnya mengenai 

masalah Auditor Internal. 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan lebih mengembangkan tentang 

Profesionalisme Auditor Internal terhadap Auditor Internal di perusahaan-

perusahaan Swasta, Bank, dan sebagainya.      


