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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Perusahaan 

Telekomunikasi, Tbk., serta didukung oleh teori yang ada, maka penulis dapat 

mengambil simpulan dari judul “Peranan Internal Auditor Dalam Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan” adalah sebagai berikut : 

1.  Peranan internal auditor di PT TELKOM sudah memadai, simpulan ini  

didukung bahwa : 

a. Kedudukan internal auditor yang tergabung dalam Unit Internal Audit 

dalam struktur organisasi perusahaan adalah independen dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 

b. Internal Auditor PT TELKOM memiliki keahlian teknis di bidang 

audit serta bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan Kode Etik 

Profesi dan Standar Profesional Internal Audit. Head of Internal Audit 

menugaskan orang-orang yang memiliki kemampuan dari berbagai 

disiplin ilmu. Hal ini untuk menunjang kemampuan profesional 

anggota Unit Internal Audit.  

c. Internal Auditor PT TELKOM selalu menyusun program untuk audit 

yang akan dilakukannya. Program audit ini biasanya disusun dalam 
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bentuk matriks yang memuat uraian kegiatan berupa langkah-langkah 

pemeriksaan yang harus dilakukan, auditor pelaksana, tanggal 

pelaksanaan, dan daya atau waktu yang diperlukan. 

d. Laporan audit dikeluarkan setelah audit selesai dilaksanakan dan 

ditujukan kepada Direktur Utama. Dalam laporan tersebut disajikan 

temuan-temuan internal auditor atas hasil audit yang dilakukan. 

2.   Setelah dilakukan analisis ternyata internal auditor berperan secara siginifikan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini diperkuat dengan pengujian 

hipotesis yang menunjukkan derajat koefisien korelasi antara peranan internal 

auditor dengan kinerja perusahaan adalah sebesar 0,845. Nilai Sig 2-tailed 

menunjukan angka sebesar 0,000 dan á yang ditetapkan diawal adalah 0,05 

oleh karena itu berdasarkan aturan pengambilan keputusan karena               

Sig 2-tailed < á maka keputusan yang diambil adalah menerima HA dan 

menolak Ho. Simpulan ini juga didukung bahwa: 

a. Internal Auditor PT TELKOM selalu meningkatkan kemampuan 

teknisnya melalui pelatihan atau pendidikan yang berkelanjutan untuk 

menghasilkan nilai yang lebih baik kepada perusahaan. 

b. Internal Auditor PT TELKOM melakukan pemeriksaan kebijaksanaan 

mengenai otorisasi berbagai transaksi yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target-target pada unit 

kerja. 
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c. Internal Auditor PT TELKOM melakukan penilaian mengenai 

keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di 

perusahaan serta memberikan saran perbaikan prestasi kerja sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

 

5.2 Saran-Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian dan menarik simpulan mengenai 

peranan internal auditor dalam meningkatkan kinerja perusahaan, maka penulis ingin 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan terus membuka peluang bagi para internal auditor 

untuk terus belajar dan berkembang contohnya melalui pendidikan atau                    

pelatihan–pelatihan. 

2.  Untuk mendorong tercapainya kinerja badan usaha yang semakin baik maka 

Unit Internal Audit diisi lebih banyak dengan tenaga-tenaga yang berkualitas 

yaitu Qualified Internal Auditor (QIA).  


