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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit internal, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada PT.Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Profesionalisme Auditor 

Internal berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan auditor internal 

PTPN selalu melaporkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan 

pemeriksaan yang dilakukan dan selalu membuat perencanaan audit 

terlebih dahulu dalam setiap kegiatan pemeriksaan pada perusahaan. 

2. Kualitas Audit Internal PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa Kualitas Audit 

Internal perusahaan berada dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan 

auditor internal PTPN selalu melakukan aktivitas penilaian dan 

pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan kebijakan peraturan yang 

ditetapkan. 

3. Profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit 

internal. Kualitas audit internal yang masih belum baik disebabkan oleh 

masih lemahnya pelaksanakan aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas 

kebenaran data dan informasi dari sistem serta rendahnya profesionalisme 
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auditor internal dalam mengembangkan kemampuan teknis dengan 

pendidikan berkelanjutan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang kiranya 

dapat bermanfaat, antara lain yaitu: 

A. Saran Operasional 

1. Untuk meningkatkan kualitas audit internal sebaiknya perusahaan  

meningkatkan pengumpulan dan pengujian bukti dengan maksimal 

untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang 

terkait, dan meningkatkan pelaksanakan aktivitas penilaian dan 

pemeriksaan atas kebenaran data dan informasi dari sistem. 

2. Dalam meningkatkan profesionalisme auditor internal sebagai 

individu yang memiliki kapasitas sebagai konsultan bagi manajemen, 

sebaiknya perusahaan meningkatkan pelatihan - pelatihan terhadap 

staff auditor internal dan mengembangan kemampuan teknis dengan 

pendidikan berkelanjutan. Karena dengan adanya pelatihan -pelatihan 

akan membantu berkembangnya kemampuan para auditor internal 

sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. 

B. Saran Pengembangan Ilmu 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

serupa tentang pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit 

internal di masa yang akan datang, namun dengan unit analisis yang berbeda dan 



76 
 

penggunaan sampel yang lebih banyak agar dapat digenaralisasi dengan 

perusahaan lainnya di seluruh Indonesia yang dapat memperkuat hasil dan 

kesimpulan penelitian ini. 

 

 

 

 


