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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai analisis hubungan antara profesionalisme auditor internal dengan 

kualitas laporan hasil audit di PT. Telekomunikasi Indonesia, dengan 

menyebarkan kuesioner kepada auditor internal yang bekerja pada PT. Telkom, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran serta masukan 

kepada PT. Telkom. 

  

5.1 Kesimpulan 

a) Menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini, maka penulis menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, bahwa 

penelitian ini menunjukan hubungan profesionalisme auditor internal dengan 

kualitas laporan hasil audit pada PT. Telkom memiliki hubungan yang sangat 

kuat yaitu 0,877 yang termasuk ke dalam kategori hubungan sangat kuat, 

karena berada pada rentang interval 0,80 – 1,00. Nilai korelasi juga bertanda 

positif, yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Artinya 

apabila profesionalisme audit internal meningkat maka kualitas laporan hasil 

audit juga akan meningkat. Dengan kata lain, jika auditor internal telah 

bekerja secara profesional dan mengikuti standar serta kode etik sebagai 

seorang audit internal, maka laporan hasil audit yang dihasilkan juga akan 

berkualitas. 
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b) Berdasarkan dari penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan 

auditor internal yang bekerja pada PT. Telkom, maka penulis memperoleh 

data mengenai karyawan bagian audit internal PT. Telkom adalah jumlah 

karyawan pada PT. Telkom di dominasi oleh pria yaitu 70%, sebanyak 53% 

berusia produktif, sebesar 53% responden sudah bekerja selama >10 tahun, hal 

ini menggambarkan bahwa di dominasinya dengan usia produktif dan lama 

bekerja lebih dari 10 tahun auditor PT. Telkom masih mampu bekerja dengan 

baik dan sudah berpengalaman dalam bidangnya. Serta pendidikan responden 

sebanyak 67% merupakan Sarjana/S1. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis bermaksud untuk 

memberikan saran bagi departemen audit internal PT. Telkom sebagai berikut: 

a) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kuesioner, auditor 

internal PT. Telkom telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara 

profesional karena dapat menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas. 

Namun sebaiknya kualitas dari laporan hasil audit terus ditingkatkan agar 

dapat terus bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang 

sejenis. Audit internal PT. Telkom diharapkan tetap mempertahankan dalam 

memberikan penilaian sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak terpengaruh 

kepentingan pribadi dan tetap mengikuti prosedur, standar, dan kebijakan 

sebagai auditor internal. 
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b) Dari informasi yang telah diperoleh mengenai jumlah karyawan Departemen 

Audit Internal PT. Telkom yaitu jumlah auditornya terdiri dari 40 karyawan 

pria dan 10 karyawan wanita, dan hasi kuesioner juga dari 30 buah di isi oleh 

21 orang auditor pria, sebaiknya departemen auditor internal mengimbangi 

jumlah auditor internalnya dengan menambah karyawan wanita, agar tidak di 

dominasi oleh karyawan pria.  

 


