
ABSTRAK 
 

 
Auditor internal mempunyai peranan penting bagi sebuah organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dikerjakan. Kemajuan zaman 
dalam era globalisasi ini menuntut kemampuan profesional seorang auditor internal 
untuk mempertahankan kompetensinya. Dalam rangka untuk mengembangkan 
keterampilan, pengetahuan serta perubahan sikap atau perilaku kerja auditor internal 
maka diadakan pendidikan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan berkelanjutan dengan 
profesionalisme auditor internal pada dua BUMN yang berada di kota Bandung yaitu 
PT PLN ( Persero ) dan PT Telekomunikasi Indonesia ( Tbk ), di mana pendidikan 
berkelanjutan sebagai variabel independen dan profesionalisme auditor internal 
sebagai variabel dependen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan survey. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif 
yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala ordinal dan metode likert. Dalam 
mengukur pendidikan berkelanjutan dan profesionalisme auditor internal di dalam 
kedua BUMN, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang 
disebarkan kepada auditor internal PT PLN ( Persero ) dan PT Telekomunikasi 
Indonesia ( Tbk ) yang terdiri dari 53 orang. 

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui pengujian statistik dengan 
menggunakan korelasi Rank Spearman ( rs ). Tingkat keyakinan yang digunakan 
adalah 95% atau taraf kesalahan 5%. Melalui pengujian dua pihak dihasilkan bahwa t 

hitung sebesar 7,718 yang ternyata lebih besar dari t tabel sebesar 2,000. Artinya, 
hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis yang penulis ajukan (Ha) terbukti dan dapat 
diterima. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
berkelanjutan dan profesionalisme auditor internal di PT PLN ( Persero ) dan PT 
Telekomunikasi ( Tbk ) telah baik. Penelitian ini juga menyatakan bahwa rerdapat 
hubungan yang signifikan antara pendidikan berkelanjutan dengan profesionalisme 
auditor internal di dalam perusahaan. Artinya, semakin tinggi pendidikan 
berkelanjutan, maka akan semakin tinggi profesionalisme auditor internal. 

Dari hasil penelitian, penulis mengajukan saran bagi peneliti selanjutnya 
yaitu: Penelitian mengenai hubungan pendidikan berkelanjutan terhadap 
profesionalisme auditor internal dengan wilayah penelitian yang lebih luas 
cakupannya dan penambahan indikator-indikator dan variabel lainnya. Misalnya 
dengan menambahkan indikator Community affiliation dalam variabel 
profesionalisme auditor internal. 

  
 
 

 


