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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan  

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Jadi 

semakin tinggi independensi auditor internal akan semakin tinggi pula 

kualitas pelaksanaan audit internal dalam melakukan pemeriksaan audit. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa objektivitas 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Jadi 

semakin tinggi objektivitas maka akan semakin tinggi pula kualitas 

pelaksanaan audit internal. 

3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa independensi dan 

objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaksanaan audit 

internal. Jadi semakin tinggi objektivitas maka akan semakin tinggi pula 

kualitas pelaksanaan audit internal. 
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5.2 Saran 

1. Untuk Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh independensi 

dan objektivitas terhadap kualitas pelaksanaan audit internal. Maka 

disarankan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan independensi dan 

objektivitas para auditor internalnya dengan pelatihan baik secara mental 

atau kemampuan secara berkelanjutan. Selain itu beberapa yang harus 

dibenahi oleh auditor internal yaitu harus tetap waspada ketika dalam 

melakukan pemeriksaaan audit dari adanya usaha-usaha manajerial (objek 

pemeriksaan) untuk menentukan atau menunjukan kegiatan yang 

diperiksa, ketika menerima tugas dalam pemeriksaaan tidak memiliki 

hubungan kerjasama dengan yang diperiksa, bersikap objektif dalam setiap 

pemeriksaaan dan tidak berusaha mencari-cari kesalahan, dan auditor 

internal disarankan harus tetap bisa mempertahankan kriteria dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan faktor-faktor dalam penelitian ini saja yaitu 

independenis dan objektivitas ini,namun dapat menambah faktor-faktor 

lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan audit 

internal seperti halnya faktor integritas, kompetensi,dan faktor lainnya. 
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2. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya subjek 

penelitian tidak hanya terpaku pada satu perusahaan saja, namun dapat 

menggunakan beberapa perusahaan yang berada di Kota Bandung. 

 


