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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. INTI 

(Persero) Bandung dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta pembahasan 

yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

I. Persepsi auditor internal atas kode etik pada PT. INTI (Persero) Bandung 

telah memadai, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan responden terdapat 

sekitar 95,6% yang menyetujui pernyataan-pernyataan tentang persepsi 

auditor internal atas kode etik, dimana 19,2% menyatakan sangat setuju 

dan 76.4% menyatakan setuju. Ini semua mengindikasikan bahwa auditor 

internal pada PT. INTI (Persero) Bandung telah memberikan respon positif 

mengenai penerapan kode etik. 

 

II. Pelaksanaan audit pada PT. INTI (Persero) Bandung telah efektif, hal ini 

dapat dilihat dari secara keseluruhan responden terdapat rata-rata 92,29% 

menyetujui pernyataan-pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan audit. 

Rata-rata 15,43% dari responden menyatakan sangat setuju dan 76,86% 

menyatakan setuju. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas pelaksanaan audit itu dapat dilihat dari pencapaian 

tujuan audit. 

 

III. Hubungan antara persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas 

pelaksanaan audit pada PT.INTI (Persero) Bandung, dapat dilihat dari : 
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1.  Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearman didapat nilai koefisien rs 

hitung sebesar 0,785% > rs tabel 0,632%, yang artinya adanya 

hubungan yang signifikan antara persepsi auditor internal atas kode 

etik. 

2. Perhitungan koefisien determinasi dalam persen, diperoleh hasil 

sebesar 62% yang berarti hubungan persepsi auditor internal atas kode 

etik berpengaruh dalam menunjang efektivitas pelaksanaan audit 

sebesar 62%. 

3.  Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa t hitung > t tabel yaitu 

3,581 > (2,306) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa “Hubungan Antara Persepsi Auditor Internal Atas 

Kode Etik Dengan Efektivitas Pelaksanaan Audit” dapat diterima.  

 

Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara persepsi auditor internal atas kode etik dengan efektivitas 

pelaksanaan audit sebesar 62% sedangkan sisanya yaitu sebesar 38% adalah 

dipengaruhi oleh faktor lain yang mungkin berasal dari faktor individu maupun 

faktor lingkungan organisasi yang tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 

 

5.2 Saran 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba mengajukan saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya, yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

 Untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme auditor dalam 

menjalankan tugas maka pimpinan perusahaan perlu mensyaratkan dan 

memberikan kesempatan yang sama kepada auditornya untuk 

mengikuti pendidikan berkelanjutan.  
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 b. Bagi Para Auditor Internal 

1. Agar auditor memahami dan mematuhi kode etik, maka kode etik 

tersebut perlu dijadikan salah satu materi untuk dibahas lebih lanjut 

dalam pendidikan tambahan. Selain itu juga sanksi yang tegas 

perlu diberikan kepada para auditor internal yang melakukan 

pelanggaran atas kode etik. 

2. Laporan audit lebih baik ditandatangani oleh auditor internal yang 

bersertifikat, karena sertifikat tersebut menunjukkan 

profesionalisme auditor internal dan merupakan suatu pengakuan 

bahwa auditor internal tersebut telah memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan di bidang audit internal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


