
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian yang dilakukan penulis terhadap para auditor internal PT. 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Bandung, dengan didukumg teori yang telah 

ada memberikan hasil yang cukup bagi penulis untuk memberikan suatu simpulan 

sesuai dengan identifikasi masalah yang ada. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang penulis lakukan dengan 

menggunakan ” Kompetensi Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal 

Auditor” sebagai variabel independen dan ”Kualitas Laporan Audit Internal” 

sebagai variabel dependen terdapat hubungan positif yang erat dan kuat antara 

kedua variabel tersebut. Hubungan tersebut diketahui dari hasil uji statistik 

korelasi Rank Spearman dimana diperoleh hasil 0,875 yang dapat 

diinterpretasikan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa jika nilai dari auditor internal bersertifikasi qualified internal 

auditor dengan kualitas laporan audit internal sebesar 76,56 %, sedangkan sisanya 

23,44% dipengaruhi oleh faktor lain-lain. Dengan 7,00 > 1,740 atau dengan kata 

lain tabelhitung tt >  sehingga Ho ditolak dan diperoleh simpulan bahwa “Kompetensi 

Auditor Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap Kualitas Laporan Audit Internal”. 



 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pada bagian ini penulis 

bermaksud mengajukan saran sebagai berikut: 

1.  Bagi Perusahaan 

 Auditee sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan auditor 

internal telah merasakan kontribusi auditor bersertifikasi Qualified Internal 

Auditor, sehingga dapat dikatakan bahwa program sertifikasi Qualified Internal 

Auditor perlu diikuti oleh semua auditor internal PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) Bandung yang melaksanakan program pemeriksaan. 

 

2.  Bagi Auditor Internal 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa menurut persepsi 

auditee, auditor internal PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Bandung 

memiliki ketentuan pada kode etik Qualified Internal Auditor dan hubungan antar 

manusia dan komunikasi yang sangat baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

penulis menyarankan kepada auditor internal PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) Bandung untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kecakapan, 

pendidikan yang berkelanjutan, dan keahlian profesional. Dengan meningkatkan 

kriteria ini maka auditor internal PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

Bandung akan menjadi profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. Selain itu, diharapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dan 

ketaatan pada kode etik terus diterapkan dan dijaga dalam pelaksanaan tugasnya 



 

 

sehari-hari, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara 

keseluruhan. 

 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan sudut pandang yang 

berbeda, seperti manajemen puncak sebagai respondennya. 

b. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel-variabel 

lainnya atau indikator-indikator lainnya dalam menilai sertifikasi Qualified 

Internal Auditor atau kualitas laporan audit internal. 

c. Penelitian dapat diperluas dengan metode survai ke berbagai instansi atau 

perusahaan lainnya yang memiliki kompetensi auditor internal 

bersertifikasi Qualified Internal Auditor. Instansi atau perusahaan ini dapat 

diperluas tidak hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja tetapi 

dapat dilakukan penelitian kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 


