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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu : 

1. Pengalaman Audit (H1) 

Semakin lama internal auditor bekerja maka dapat meningkatkan 

efektivitas karena dapat belajar memperbaiki kesalahan yang pernah 

dilakukan dan semakin banyak penugasan maka internal auditor akan 

semakin mempertajam kemampuan pendeteksian jika terdapat kecurangan. 

2. Pengetahuan Audit (H2) 

Semakin banyak pengetahuan audit yang dimiliki oleh internal auditor 

maka akan meningkatkan efektivitas, sehingga internal auditor dapat 

menjalankan tugas audit dan memberikan rekomendasi yang baik kepada 

perusahaan berdasarkan pengetahuan audit yang dimiliki. 

3. Independensi (H3) 

Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh internal auditor maka 

akan meningkatkan efektivitas, karena dapat menjalankan tugasnya tanpa 

terpengaruh oleh apapun berlandaskan kejujuran dan tanpa takut adanya 

intimidasi dari manajerial. 
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5.2 Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk kepada perusahaan, 

akademisi dan mahasiswa untuk mewujudkan internal auditor yang efektif , 

sebagai berikut : 

1. Bank Umum Konvensional di Semarang 

Macam – macam saran yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas 

internal auditor : 

a. Diadakan pelatihan “Public Relation” agar dapat berkomunikasi tanpa 

menyinggung perasaan audittee. 

b. Diadakan sharring pengalaman antar internal audior tentang kendala 

dan bagaimana cara penyelesaiannya. 

c. Diadakan seminar tentang pemahaman standar akuntansi dan auditing. 

d. Dilakukan pelatihan cara mengasah kemampuan pendeteksian dan cara 

memberikan rekomendasi yang berguna bagi perusahaan. 

e. Memberikan peluang untuk internal auditor melanjutkan pendidikan 

dibidang audit. 

f. Diadakan “reward and punishment system” agar internal auditor 

terpacu untuk selalu bersikap independensi selama menjalankan tugas. 

g. Pembaharuan kebijakan perusahan sebagai bentuk pemberian jaminan 

independensi terhadap internal auditor tentang tindakan yang 

dilakukan terhadap kecurangan yang terjadi. 
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2. Akademisi dan mahasiswa 

Jika di masa mendatang anda ingin menjadi internal auditor yang efektif, 

maka diperlukan pengalaman dalam mengaudit, memiliki sikap 

independensi yang kuat serta pengetahuan tentang standar akuntansi dan 

audit sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk 

kemajuan perusahaan.  

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Evaluasi dalam penelitian ini, harus mempertimbangkan keterbatasan yang 

mungkin mempengaruhi hasil dari penelitian. Keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti dalam penelitian ini yaitu : kurangnya variabel independen untuk 

menguji efektivitas internal auditor yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sehingga penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambahkan variabel 

yang dapat mempengaruhi efektivitas internal auditor. Karena variabel 

independen yang diteliti dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel 

efektivitas internal auditor sebesar 54,2% yang berarti bahwa ada pengaruh 

sebesar 45,8% dari variabel – variabel lain yang belum termasuk dalam model 

regresi penelitian ini. 


