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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pengaruh Profesionalisme 

Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance, maka penulis dalam 

bab ini akan menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang 

telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel 

Profesionalisme Auditor Internal, maka dapat disimpulkan bahwa 

Profesionalisme Auditor Internal termasuk dalam kategori baik, dapat dilihat 

dari hasil persentase yang didapat sebesar 60%. 

2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel 

Penerapan Good Corporate Governance, maka dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Good Corporate Governance termasuk dalam kategori baik, dapat 

dilihat dari hasil pengujian statistik yang diperoleh bernilai positif sebesar 

80%. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Profesionalisme Auditor Internal 

terhadap Penerapan Good Corporate Governance sebesar 18,8% sedangkan 

sisanya sebesar 81,2% adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak diamati 

oleh peneliti. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Saran bagi Perusahaan 

1. Pihak perusahaan diharapkan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance-nya karena dapat meningkatkan kinerja jangka 

panjang perusahaan. 

2. Dewan direksi dan manajemen hendaknya proaktif mensosialisasikan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada semua level manajemen 

dibawahnya, sehingga penerapan perwuujudan Good Corporate Governance 

akan lebih efektif karena didukung oleh semua level manajemen. 

3. Para internal auditor diharapkan untuk tetap meningkatkan kemampuan 

profesionalnya karena satuan pengawas intern haruslah memiliki atau 

mendapatkan pengatahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, 

sehingga dapat mendorong perusahaan untuk dapat mewujudkan Good 

Corporate Governance dengan sebaik-baiknya. 
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5.2.2 Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Untuk peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan serupa, penulis 

memberikan saran : 

1. Memperbanyak sampel penelitian untuk mendekati karakteristik populasi 

sesungguhnya. Dengan demikian diharapkan kesimpulan yang dapat diambil 

lebih tepat dan terhindar dari bias akibat tidak terwakilinya karakter populasi. 

2. Peneliti sebaiknya mengolah kembali pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner agar peneliti dapat memperoleh data-data yang diharapkan. 

 

 

 


