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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT.INTI dan didukung 

oleh data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang 

telah dilakukan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: 

1.   Dari hasil jawaban responden mengenai penerapan aturan etika terhadap 

peningkatan profesionalisme auditor internal bahwa penerapan aturan etika yang 

dilakukan oleh PT.INTI,  sangat baik terbukti dari hasil rata–rata jawaban responden 

sebesar 4,20. 

2.   Dari hasil jawaban responden mengenai penerapan aturan etika terhadap 

peningkatan profesionalisme auditor internal, bahwa profesionalisme auditor internal 

yang dilakukan oleh PT.INTI, baik terbukti dari hasil rata–rata jawaban responden 

sebesar 3,94.  

3.    Secara simultan hasil pengaruh antara penerapan aturan etika terhadap 

peningkatan profesionalisme auditor internal dinyatakan dengan nilai  sig sebesar 

0,000 yang berarti terdapat pengaruh antara penerapan aturan etika terhadap 

peningkatan profesionalisme auditor internal sebesar 44,5%, dan sisanya 55,5% 

dipengaruhi faktor-faktor lain. 

 

5.2.  SARAN 

          Berdasarkan simpulan yang telah ditulis penulis, maka penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pihak manajemen 
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dalam menunjang penjualan di PT.INTI. Saran-saran tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka auditor internal diharapkan dapat 

lebih baik dalam menerapkan aturan etika auditor internal sehingga dapat 

meningkatkan profesionalisme auditor internal. Ini berarti bahwa auditor 

internal harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai suatu 

profesi auditor internal memiliki standar yang penting untuk diterapkan dan 

penegakan standar perlu dilakukan dan dijadikan sebagai tolak ukur agar 

profesionalisme auditor internal lebih diandalakan. 

2. Disarankan kepada lembaga pendidikan dalam pengajaran mengenai etika dan 

profesionalisme selama perkuliahan khususnya dalam mata kuliah audit 

hendaknya mendapat porsi pembicaraan yang cukup dari yang ada sekarang, 

serta berupaya meningkatkan kualitas lulusannya dengan mengadakan dan 

mengharuskan kerja praktik bagi mahasiswanya. 

3. Disarankan kepada mahasiswa jurusan akuntansi yang ingin bekerja sebagai 

auditor disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi 

dan bidang lainnya dengan luas juga meningkatkan kemapuan dan personal 

skill serta memahami Aturan Etika Auditor Internal dengan baik. Konsersium 

Organisasi Profesi Audit Internal yaitu: (1) The Institute of Internal Auditors 

Indonesia Chapter; (2) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal 

BUMN/BUMD; (3) Yayasan Pendidikan Audit Internal; (4) Dewan Sertifikasi 

Qualified Auditor Internal; dan (5) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. 

Agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik. 

 


