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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan antara 

pemahaman auditor internal terhadap redefinisi audit internal dengan kepatuhan 

auditor internal atas standar profesi audit internal, dengan dilandasi teori yang relevan 

dengan masalah yang diteliti yaitu auditor internal pada 5 (lima) perusahaan BUMN 

Persero di Kota Bandung, penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bila dilihat dari beberapa pernyataan yang diajukan peneliti kepada 5 

perusahaan BUMN Persero yang diteliti tentang hubungan antara pemahaman 

auditor internal terhadapa redefinisi auditor internal dengan kepatuhan auditor 

internal atas standar profesi auditor internal, maka dapat diambil 2 buah 

kesimpulan berdasarkan data jawaban kuisioner yang didapat, yaitu : 

a. Perbandingan antara redefinisi audit internal, yaitu perbandingan antara 

definisi audit internal lama dan definisi audit internal baru, dimana pada 

perbandingan definisi ini, berkesimpulan bahwa sebanyak 92% para 

auditor internal berpendapat setuju dan sangat setuju akan pernyataan 

yang diajukan dalam kuisioner bahwa difinisi baru memiliki cakupan yang 

lebih luas bila dibandingkan dengan definisi lama, sesuai dengan definisi 

baru yang tercantum pada BAB I, yaitu ;Audit Internal adalah kegiatan 

assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi 

organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya 

melalui suatu pendekatan yang sistematis yang teratur untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

proses governance.  
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b. Hasil dari pernyataan akan kepatuhan auditor internal atas standar profesi 

audit internal, dimana sebanyak 92,54% auditor internal menyatakan 

setuju dan sangat setuju dari seluruh pernyataan yang terdapat pada 

kuisioner yang diajukan yang menyangkut akan kepatuhan auditor internal 

atas standar profesi audit internal, ini berarti menunjukan, hampir seluruh 

auditor mengerti akan standar profesi audit internal yang menitikberatkan 

pada kepatuhan auditor internal. 

2. Terdapatnya hubungan pemahaman auditor internal terhadap redefinisi audit 

internal dengan kepatuhan auditor internal atas standar profesi audit internal, 

yang dapat dibuktikan dengan uji korelasi Rank Spearman, dimana hasilnya 

sebesar 0,896 dimana rs Tabel sebesar 0,415 sehingga rs Hitung > rs Tabel 

(0,896>0,415), sehingga menunjukkan bahwa hubungan pemahaman auditor 

internal terhadap redefinisi audit internal dengan kepatuhan auditor internal 

atas standar profesi audit internal memiliki hubungan kuat. 

 

5.2 Saran 

Dengan peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk 

memberikan beberapa saran perbaikan yang dapat dianggap sebagai bahan 

pertimbangan, yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan BUMN dapat sebagai cerminan para auditor internal  

BUMS / BUMD, sehingga para auditor internal yang dimiliki di negara 

Indonesia mempunyai standar minimal kinerja audit internal. 

2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan kemampuan auditor internal baik 

melalui pelatihan, pendidikan, atau seminar, sehingga para auditor internal 

yang dimiliki memiliki kemampuan yang merata. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menelaah lebih dalam serta 

mengembangkan penelitian yang telah dilaksanakan saat ini. Mengingat 

begitu banyaknya perusahaan BUMN dan BUMS / BUMD yang beroperasi di 

Indonesia, perlu kiranya dilakukan penelitian serupa pada perusahaan lain. 



79 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sehingga diharapkan dapat terlihat perbedaan-perbedaan antara perusahaan 

lain baik BUMN atau BUMS / BUMD dalam negeri dengan perusahaan asing, 

yang tentunya dapat menjadi perbandingan dan dapat dijadikan contoh untuk 

perbaikan oleh perusahaan BUMS / BUMD agar dapat bersaing secara sehat 

dan adil dengan perusahaan BUMS / BUMD. 


