
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran. 

Kesimpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan perusahaan sudah melaksanakan profesionalisme internal 

auditor dengan baik. Pelaksanaan profesionalisme internal auditor yang 

dilakukan perusahaan sudah berjalan dengan baik, dengan dilaksanakannya 

independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan 

kegiatan, manajemen bagian audit internal. 

2. Perwujudan kualitas laporan internal audit sudah terwujud dengan baik, 

simpulan ini diambil berdasarkan pelaksanaan objektivitas, jelas, ringkas, 

konstruktif, tepat waktu. 

3. Terdapat hubungan yang cukup erat antara profesionalisme internal auditor 

dengan kualitas laporan internal audit, dengan arah hubungan yang searah, 

sebesar 0.542. Sedangkan pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap 

kualitas laporan internal audit sebesar 29.38%, dan sisanya sebesar 70.62% 

dipengaruhi faktor-faktor lain. Selanjutnya, dari hasil pengujian terlihat  

bahwa nilai t hitung (3.414) lebih besar dibanding nilai t tabel (2.048), sehingga 

Ho ditolak. Artinya terdapat hubungan profesionalisme internal auditor 

dengan kualitas laporan internal audit. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Auditor internal harus bisa memeriksa keandalan (reliabilitas dan intergritas) 

informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaaan dan cara-cara yang 

dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan 

melaporkan suatu informasi tersebut. 



 

2. Auditor internal harus lebih mengevaluasi sistem yang telah ditetapkan untuk 

menyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai kebijaksanaan, rencana 

prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Auditor internal harus yakin alat atau cara yang dipergunakan untuk 

melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, memverifikasi 

keberadaan harta organisasi. 

4. Auditor internal harus lebih menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan 

sumberdaya yang ada 

5. Auditor internal harus menilai pekerjaan, operasi atau program untuk 

menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

6. Saran bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan 

sebagai sumber informasi dan referensi bagi rekan-rekan peneliti untuk 

pengkajian topik-topik yang berkaitan atau bahkan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut sehingga bisa lebih dikembangkan lagi atas objek 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


