
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil  penelitian  yang dilakukan penulis  pada 10 (Sepuluh) 

orang auditor internal di PT. Telkom di kota Bandung dengan didasari teori-teori 

yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Profesionalisme  auditor  internal  yang  meliputi  independensi, 

kemampuan  profesional,  lingkup  pekerjaan,  pelaksanaan  kegiatan 

pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal di PT. Telkom di 

kota Bandung telah memadai  hal  ini  dapat  dilihat  dari  analisis  data 

kuesioner sebesar 83.42%.

2. Kinerja auditor internal di PT. Telkom di Bandung telah memadai hal 

ini dapat dilihat dari analisis data kuesioner sebesar 79.17%.

3. Pengaruh  antara  Profesionalisme  Auditor  Internal  Terhadap  Kinerja 

Auditor Internal pada PT. Telkom di kota Bandung, dapat dilihat dari :

a)  Berdasarkan  analisis  Korelasi  Rank  Spearman  didapat  nilai 

koefisien  sr  sebesar  0,884 yang  artinya  adanya  hubungan  yang 

kuat antara profesionalisme auditor internal dengan kinerja auditor 

internal.

b) Perhitungan  koefisien  determinasi  dalam persen,  diperoleh  hasil 

sebesar  78%  yang  berarti  hubungan  profesionalisme  auditor 

internal berpengaruh terhadap kinerja auditorinternal sebesar 78%.

c) Berdasarkan  pengujian  hipotesis  didapat  t  hitung  sebesar  5,342 

lebih besar dari t tabel sebesar 2,306, maka hipotesis yang diajukan 

penulis dapat diterima. 



Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

antara  profesionalisme  auditor  internal  dengan  kinerja  auditor  internal  sebesar 

78% sedangkan sisanya yaitu sebesar 22  % adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain  yang  mungkin  berasal  dari  faktor  individu  maupun  faktor  lingkungan 

organisasi yang tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka  penulis  dapat 

memberikan saran sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan agar selalu  dapat meningkatkan profesionalisme 

para auditor internalnya. Antara lain melalui :

1. Mengikutsertakan para internal  auditornya  dalam pelatihan-pelatihan 

audit  dan  program-program  sertifikasi,  seperti  Qualified  Internal  

Auditor (QIA). 

2. Menyarankan agar para internal auditornya terlibat lebih aktif lagi di 

berbagai perkumpulan profesional yang berkaitan dengan profesinya.

b. Bagi Para Auditor Internal

1. Para  auditor  internal  sebaiknya  terus  meningkatkan  kualitas 

profesionalismenya  karena  profesionalisme  merupakan  faktor  yang 

penting  bagi  seorang  auditor  internal,  karena  dengan  usaha  secara 

continue untuk  mempertahankan  dan  meningkatkannya  akan 

berdampak  positif  terhadap  kredibilitas  auditor  internal  dimata 

auditee dan direksi. 

2. Para  auditor  internal  selayaknya  mengedepankan  independensinya 

disertai kecakapan profesional serta kecermatan dalam melaksanakan 

audit,  sehingga  fungsi  unit  audit  internal  benar-benar  dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu manajemen dan 



unit kerja lainnya didalam usaha pencapaian pelaksanaan tugas dan 

kewajiban mereka.

3. Para  auditor  internal  seharusnya  secara  continue  mengikuti 

perkembangan  audit  internal  melalui  jurnal  dan  publikasi  lainnya 

serta  mengikuti  seminar-seminar  serta  program-program  pelatihan 

audit  dan  program  profesi  lainnya,  sehingga  dapat  meningkatkan 

kemampuan profesionalnya.  


