
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa profesionalisme auditor internal pada PT 

Yakjin Jaya Indonesia, PT. Long Sun Indonesia, dan PT. Polyfin Canggih 

telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil pengujian. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan pada PT Yakjin 

Jaya Indonesia, PT. Long Sun Indonesia, dan PT. Polyfin Canggih telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil pengujian. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh jawaban yang sangat baik bahwa 

profesionalisme auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kualitas laporan keuangan.  

4. Berdasarkan hasil pengujian terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu : 

a. professionalisme auditor internal  

i) pada dimensi service to the public pernyataan auditor internal 

memberikan jasa dalam melayani public melalui komite audit. 

ii) Pada dimensi long specialized training pernyataan pelatihan mampu 

meningkatkan keterampilan audit. 

iii) Pada dimensi subscription to a Code of Etic pernyataan Auditor 

memilki tanggung jawab penuh terhadap penggunanya dan pernyataan 



Auditor professional telah memahami standar dan kode etik audit 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

iv) Pada dimensi keahlian dan kecermatan profesional pernyataan Auditor 

internal memiliki keahlian komunikasi dalam menjalankan tugasnya, 

Auditor internal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tugasnya, 

Auditor internal meningkatkan pendidikan profesional yang 

berkelanjutan. 

b. Kualitas laporan keuangan 

i) Pada dimensi kualitas utama pernyataan laporan keuangan perusahaan 

belum dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan penyusunan 

rencana kerja, laporan keuangan perusahaan membantu dalam 

melakukan prediksi secara tepat, laporan keuangan disajikan tepat 

waktu sesuai periode akuntansi, laporan keuangan berisi informasi 

yang memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 

ii) Pada dimensi kualitas sekunder pernyataan item-item yang disajikan 

dalam laporan keuangan pada suatu periode memiliki prinsip-prinsip 

yang sama dengan periode sebelumnya, laporan keuangan perusahaan 

untuk kebutuhan umum pemakai dan disajikan secara objektif. 

 

 

 



5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil simpulan maka penulis memberikan saran yang kiranya 

dapat bermanfaat bagi auditor internal , bagian keuangan dan pihak lainnya, antara 

lain: 

1. Saran bagian auditor internal: 

i) Auditor internal harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya 

melalui pengembangan sistem pengendalian berbasis ISO. 

ii) Auditor harus lebih aktif mengikuti pelatihan dan memiliki jadwal 

yang terencana dalam rangka mengembangkan kompetensi dalam 

melakukan atau melaksanakan audit internal. 

iii) Agar dapat mengemban tanggung jawab yang efektif terhadap 

penggunanya, maka auditor internal perlu memelihara standar perilaku 

yang tinggi. 

iv) sebaiknya para auditor mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan 

melalui pelatihan-pelatihan serta sertifikasi yang memadai sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan yang diselenggarakan karena hal 

tersebut dapat menambah wawasan dari setiap anggota audit internal 

perusahaan tersebut. 

2. Saran bagian keuangan 

i) Informasi keuangan harus mampu menjadi alat pengawasan dan 

penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang. 



ii) Waktu penyajian laporan keuangan perlu ditingkatkan tepat pada 

waktunya, hal ini untuk menghindari adanya anggapan yang dianggap 

kurang transparan dan dianggap tidak wajar. Laporan keuangan yang 

disajikan sebaiknya lebih banyak berisi informasi yang memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan karena 

laporan keuangan dapat dijadikan acuan dandapat memenuhi kegunaan 

pemakai serta disajikan untuk kebutuhan umumdan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Berdasarkan hasil pengujian 52,9% pengaruh professionalisme auditor 

internal terhadap kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain sistem 

pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan auditor eksternal. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel bebas 

lainnya. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap tiga perusahaan yang masuk ke 

dalam Industri sejenis sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian di perusahaan swasta atau BUMN yang belum terlibat dalam penelitian 

ini sebagai perluasan penelitian dan mendapatkan hasil perbandingan yang lebih 

komprehensif. 


