
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

pada PT Kertas Padalarang (Persero) mengenai Hubungan Sertifikasi Qualified 

Internal Auditor dengan Prestasi Kerja Auditor Internal dengan didukung oleh 

teori-teori dari berbagai literatur, maka penulis dapat mengambil keputusan untuk 

menjawab identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Sertifikasi Qualified Internal Auditor yang diikuti oleh auditor internal PT 

Kertas Padalarang (Persero) telah dijalankan dengan baik.   

Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan statistik dengan 

menghitung rata-rata variabel X (Sertifikasi Qualified Internal Auditor) 

untuk kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan pada 

bab 3. 

Kriteria tersebut adalah memadai yaitu sebesar 51,9. Ini berarti bahwa 

pelaksanaan Sertifikasi Qualified Internal Auditor yang diikuti oleh 

auditor internal PT Kertas Padalarang (Persero) sudah memadai. 

2. Selain itu juga Prestasi Kerja auditor internal dapat dikatakan sudah 

tergolong baik dalam pekerjaannya. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

jawaban responden yaitu sebesar 59,8. Dimana nilai tersebut sudah 

memadai. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang penulis lakukan dengan 

menggunakan “Sertifikasi Qualified Internal Auditor” sebagai variabel 

independen dan “Prestasi Kerja Auditor Internal” sebagai variabel 

dependen, terdapat hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. 

Hubungan tersebut diketahui dari hasil uji statistik korelasi Rank 

Spearman (rs), dimana diperoleh hasil rs 0,875 dan Koefisien Determinasi 

(Kd) sebesar 76,6% yang menunjukkan hubungan yang kuat atau 

signifikan diantara kedua variabel tersebut. 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan 

Sertifikasi Qualified Internal Auditor dengan Prestasi Kerja Auditor Internal yang 

diperoleh dan dianalisis, maka penulis memberanikan diri untuk menyampaikan 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan bagi peneliti 

selanjutnya, yaitu sebagai  berikut : 

1. Bagian Satuan Pengawasan Internal harus terus melakukan 

pemberdayaan sumber daya manusia atau peningkatan kualitas dari para 

auditor internalnya diantaranya melalui : 

• Mengirimkan auditornya yang lain untuk mengikuti pendidikan 

berkelanjutan di Yayasan Pendidikan Auditor Internal (YPAI). 

• Mengirimkan auditor internalnya untuk mengikuti training, 

seminar, atau lokakarya mengenai pengetahuan yang berkaitan 

dengan dengan bidang pengawasan serta pemanfaatan organisasi. 

2. Manajemen PT Kertas Padalarang (Persero) harus memberikan reward 

pada auditor internalnya guna memotivasi kinerjanya. 

3. Penulis juga menyarankan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan 

internal sebaiknya auditor internal tidak memandang pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan hasil pemeriksaan dan juga mengabaikan hal-hal 

yang terjadi di luar acara pemeriksaan internal. Serta auditor internal 

tersebut harus tetap fokus terhadap pekerjaannya, agar independensi tidak 

terganggu. 

     

 

   

 

 

 

 

 

            


