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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang bertuang pada pembahasan, maka dapat di 

tarik kesimpulan akhir dari penelitian pengaruh indenpendensi dan kompetensi audit 

internal terhadap kualitas laporan audit internal rumah sakit umum daerah 

Jampangkulon kabupaten sukabumi adalah sebagai berikut : Pengaruh indenpendensi 

terhadap kualitas laporan audit internal   yang di hasilkan dari uji hipotesis yaitu uji t 

dengan menggunakan software SPSS 24 for windows, diketahui bahwa nilai t hitung 

audit operasional lebih besar dari nilai  t tabelnya yaitu 2,326 > 1679 . Dan memiliki 

nilai signifikansi 0,025 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indenpendensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan audit internal, yang berarti 

semakin baik indenpendensi audit internal dilakukan maka kualitas laporan audit 

internal akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Vince ariany 

(2017) bahwa Hasil penelitian ini menyatakan bahwa independensi auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Selain sesuai dengan hasil 

penelitian vince ariany , penelitian inipun sejalan dengan pendapat Sedangkan Menurut 

Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor 

untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap 

mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak 

sepanjang pelaksaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. 
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Sedangkan Pengaruh kompetensi audit internal terhadap kualitas laporan audit internal 

Yang  dihasilkan dari uji hipotesis yaitu uji t dengan menggunakan software SPSS 24 

for windows, diketahui bahwa nilai t hitung pengendalian internal lebih besar dari t 

tabelnya yaitu 8,410 > 2,430. Dan memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,005. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi audit internal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan audit internal, yang berarti semakin baik kompetensi yang di 

miliki oleh audit internal dilakukan maka kualitas laporan audit akan semakin baik 

pula. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nurdiono1, Rindu Rika Gamayuni2(2018) 

bahwa Kompetensi auditor internal (inspektorat) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas audit internal (jumlah temuan audit internal). Semakin kompeten 

auditor internal, semakin banyak jumlah temuan audit internal, itu berarti kualitas audit 

internal semakin meningkat. Selain sesuai dengan hasil penelitian Nurdiono1, Rindu 

Rika Gamayuni (2018) penelitian inipun sejalan dengan pendapat Menurut Boyatzis 

Dalam Hutapea Dan Nurianna Thoha (2008) Kompetensi adalah kapasitas yang ada 

pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang 

disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu 

mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian Pengaruh Indenpendensi dan Kompetensi 

Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal Yang dihasilkan dari uji hipotesis 

yaitu uji F dengan menggunakan software SPSS 24 for windows, diketahui bahwa nilai 

F hitung pengendalian internal lebih besar dari t tabelnya yaitu 8,410 > 2,430. Dan 

memiliki nilai signifikansi 0,001 < 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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indenpendensi dan kompetensi audit internal secara bersama-sama atau secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan audit internal, yang berarti 

semakin baik indenpendensi  dan kompetensi audit internal dilakukan maka kualitas 

laporan audit internal  akan semakin baik dan meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Nurdiono1, Rindu Rika Gamayuni2(2018) bahwa Kompetensi auditor 

internal (inspektorat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit internal 

(jumlah temuan audit internal). Semakin kompeten auditor internal, semakin banyak 

jumlah temuan audit internal, itu berarti kualitas audit internal semakin meningkat. 

5.2 SARAN 

Dalam rangka meningkatkan menimbulkan kepercayaan pengguna laporan 

audit dan untuk meningkatkan hasil kualitas laporan audit internal yang baik dan 

meningkat, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan 

hasil penelitian di rumah sakit umum daerah Jampangkulon kabupaten sukabumi. 

1. Untuk perusahaan dan instansi pemerintahan yang di dalamnya memiliki auditor 

internal yang baik agar di pertahankan dan di tingkatkan untuk lebih baik lagi, agar 

hasil dari pelaporan audit sesuai dengan fakta-fakta yang di temukan, untuk 

kemudian memberikan pendapat serta solusi yang baik untuk perusahaan agar 

nantinya dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Untuk Kantor Akuntan di harapkan agar dapat terus melakukan evaluasi dan 

pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk para auditornya, sehingga nantinya dapat 

melahirkan auditor-auditor yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan 
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menjadi daya Tarik serta timbulnya kepercayaan dari perusahaan dan masyarakat 

untuk menggunakan jasa seorang auditor. 

3. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambahkan indicator-indikator 

yang relevan untuk mengukur pengaruh indenpendensi dan kompetensi audit 

internal terhadap kualitas laporan audit internal.  

 


