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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Auditor 

Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor dengan Kualitas Laporan Audit 

Internal pada PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Auditor 

Internal Bersertifikasi Qualified Internal Auditor terhadap kualitas laporan audit 

internal pada PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kualitas Auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor dapat 

dikatakan memadai yang memiliki nilai rata-rata termasuk kategori 

memadai 

2. Kualitas laporan audit internal pada PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten 

dapat diakatan baik yang memiliki nilai rata-rata termasuk kategori baik.  

3. Auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan audit internal hal 

ini dilihat dari hasil uji korelasi rank spearman yang menunjukkan 

hubungan yang kuat dan adanya pengaruh yang positif. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima, maka hipotesis yang penulis 

ajukan yaitu Auditor Internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan audit internal, dapat diterima. 
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5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran-saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan dan diharapkan dapat 

bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Adapun 

saran tersebut adalah: 

1. Auditor Internal bersertifikasi QIA telah memiliki pengetahuan dan keahlian 

dalam penerapan berbagai standar, prosedur, dan teknik pemeriksaan dalam 

pelaksanaan pemeriksaan akan tetapi kemungkinan belum sepenuhnya 

dilaksanakan, hal ini sebaiknya perlu diimplementasikan dalam setiap 

pemeriksaan agar dapat memudahkan setiap prosedur pelaksanaan audit . 

2. Auditor Internal bersertifikasi QIA harus berupaya dengan kemampuannya 

dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh bukti-bukti yang 

memadai yang mendukung setiap pernyataannya. 

3. Sikap keseimbangan dan keadilan dalam pengungkapan audit sebaiknya tidak 

hanya dimiliki oleh Auditor Internal yang bersertifikasi QIA saja akan tetapi 

bagi yang belum bersertifikatpun harus memiliki empati pula sehingga laporan 

audit internal yang dihasilkan memiliki keseimbangan atau keadilan dalam 

pengungkapan yang seharusnya.  

4. Manajemen organisasi sebaiknya mengoptimalkan penerapan kualitas laporan 

audit internal agar para karyawan di organisasi memiliki motivasi yang tinggi 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

5. Manajemen organisasi perlu memberikan kesempatan pada auditor junior 

untuk meningkatkan keterampilannya dan pendidikan lanjutan yang mampu 

memberikan motivasi dan mampu meningkatkan kualitas laporan audit 

internal.  

 

   

   

 

 

 


