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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

(ABDA) serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan Profesionalisme Auditor Internal pada PT Asuransi 

Bina Dana Arta Tbk (ABDA) berada dalam kategori baik atau memadai. 

Hal ini dikarenakan auditor internal selalu melaporkan hasil pemeriksaan 

yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dan selalu 

membuat perencanaan audit terlebih dahulu dalam setiap kegiatan 

pemeriksaan pada perusahaan selain itu hal ini juga dapat tercermin dari 

telah dilaksanakannya norma praktik profesionalisme audit internal. 

2. Kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT Asuransi Bina 

Dana Arta Tbk (ABDA) berdasarkan tanggapan responden menunjukkan 

bahwa Kualitas laporan hasil pemeriksaan berada dalam kategori baik. hal 

ini dikarenakan isi dari laporan hasil pemeriksaan yang dibuat 

menyapaikan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 

apa yang terjadi pada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Selain itu juga  

rekomendasi yang diajukan oleh auditor internal yang tercantum didalam 

laporan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan hasil temuan dilapangan 
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dan juga temuan yang diungkapkan oleh auditor internal dalam laporan 

hasil pemeriksaan didukung dengan bukti – bukti yang terjadi sebenarnya 

dilapangan.  

3. Profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit 

internal. Kualitas audit internal yang masih belum baik disebabkan oleh 

masih lemahnya pelaksanakan aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas 

kebenaran data dan informasi dari sistem serta rendahnya profesionalisme 

auditor internal dalam mengembangkan kemampuan teknis dengan 

pendidikan berkelanjutan. 

5.2 Saran 

 Walaupun Profesionalisme Auditor Internal pada PT. Asuransi Bina Dana 

Arta Tbk (ABDA) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan, 

namun masih terdapat kekurangan dalam hasil pemeriksaan, untuk mengatasi 

kekurangan tersebut, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar 

diperoleh hasil yang memuaskan, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) 

Unit audit internal sebaiknya mengadakan up grade skill dan knowledge 

secara terprogram kepada para auditor internal melalui pelatihan dan 

pendidikan berkelanjutan, agar auditor dapat lebih mengembangkan 

pengetahuan audit  sehingga profesionalisme auditor internal yang ada di 

unit audit internal dapat merata. 
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2. Bagi Auditor Internal PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) 

a) Untuk meningkatkan profesionalisme auditor internal sebagai 

individu yang memiliki kapasitas sebagai konsultan bagi 

manajemen, sebaiknya perusahaan meningkatkan pelatihan - 

pelatihan terhadap staff auditor internal dan mengembangan 

kemampuan teknis dengan pendidikan berkelanjutan. Karena 

dengan adanya pelatihan - pelatihan akan membantu 

berkembangnya kemampuan para auditor internal sehingga dapat 

menghasilkan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang baik. 

b) Untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan rekomendasi 

yang tercantum didalam laporan hasil pemeriksaan sebaiknya 

laporan hasil pemeriksaan yang dijelaskan oleh auditor internal 

sebaiknya disampaikan secara ringkas dan langsung pada 

masalahnya, dan menghindari uraian yang tidak perlu, detail yang 

berlebihan, pengulangan, dan terlalu panjang. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

yang serupa tentang pengaruh profesionalisme auditor internal 

terhadap kualitas audit internal di masa yang akan datang, namun 

dengan unit analisis yang berbeda dan penggunaan sampel yang 

lebih banyak agar dapat digenaralisasi dengan perusahaan lainnya 
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di seluruh Indonesia yang dapat memperkuat hasil dan kesimpulan 

penelitian ini. 

b. Selain profesionalisme tentu masih banyak faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Penelitian berikutnya bisa dengan 

menambahkan variabel independen selain profesionalisme 

misalnya dengan menambah unsur dan  kompetensi, objektivitas, 

indepedensi, akuntabilitas auditor, pengalaman kerja, faktor 

integritas, gender atau bahkan fee. 


