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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang 

peran auditor internal antara karyawan bagian bisnis dengan karyawan bagian 

remedial. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan hipotesis 1, hipotesis 2, 

hipotesis 3, yang menyatakan ada perbedaan persepsi antara karyawan bagian 

bisnis dengan karyawan bagian remedial tentang peran auditor internal 

sebagai pengawas, konsultan dan katalisator. Penerimaan hipotesis tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Auditor internal sebagai pengawas 

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 

diterima. Alasannya karena, secara statistik apabila dilihat signifikansi 

dari nilai t sebesar .000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa persepsi sebagai pandangan dan tanggapan 

yang ditangkap melalui panca indera dapat berpengaruh besar atas 

terbentuknya sikap seseorang karena setiap individu mempunyai 

persepsi yang berbeda terhadap situasi  yang sama dan perbedaan 

persepsi bisa juga disebabkan oleh posisi atau jabatan, latar belakang 

pendidikan, lama bekerja dll. Oleh karena itu terdapat perbedaan 

persepsi yang signifikan antara kelompok reponden karyawan bagian 
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bisnis dengan responden karyawan bagian remedial tentang faktor 

pengawas. 

b. Auditor internal sebagai konsultan 

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 

diterima. Alasannya karena, secara statistik apabila dilihat signifikansi 

dari nilai t sebesar .000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa persepsi sebagai pandangan dan tanggapan 

yang ditangkap melalui panca indera dapat berpengaruh besar atas 

terbentuknya sikap seseorang karena setiap individu mempunyai 

persepsi yang berbeda terhadap situasi  yang sama dan perbedaan 

persepsi bisa juga disebabkan oleh posisi atau jabatan, latar belakang 

pendidikan, lama bekerja dll. Oleh karena itu terdapat perbedaan 

persepsi yang signifikan antara kelompok reponden karyawan bagian 

bisnis dengan responden karyawan bagian remedial tentang faktor 

konsultan. 

c. Auditor internal  sebagai katalisator 

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 

diterima. Alasannya karena, secara statistik apabila dilihat signifikansi 

dari nilai t sebesar .000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa persepsi sebagai pandangan dan tanggapan 

yang ditangkap melalui panca indera dapat berpengaruh besar atas 

terbentuknya sikap seseorang karena setiap individu mempunyai 

persepsi yang berbeda terhadap situasi  yang sama dan perbedaan 
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persepsi bisa juga disebabkan oleh posisi atau jabatan, latar belakang 

pendidikan, lama bekerja dll. Oleh karena itu terdapat perbedaan 

persepsi yang signifikan antara kelompok reponden karyawan bagian 

bisnis dengan responden karyawan bagian remedial tentang faktor 

katalisator 

 

5.2 Keterbatasan  

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian karyawan pada bagian bisnis 

dan karyawan bagian remedial 

b. Latar belakang responden dengan kualifikasi non akuntansi, akan dapat 

memberikan pengurangan pemahaman tentang auditor internal 

c. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga 

masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti 

jawaban yang tidak cermat, tidak serius, responden yang menjawab asal-

asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang 

dipahami oleh responden.  

 

5.3 Saran  

a. diharapkan untuk menambah dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar 

hasilnya lebih akurat seperti wawancara  atau eksperimen 

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan persepsi. Oleh karena itu diperlukan penyamaan persepsi antara 
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karyawan bagian bisnis dengan karyawan bagian remedial. Adapun bentuk 

penyamaan persepsi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pelatihan ataupun seminar -seminar tentang peran auditor internal 

c. Selain itu, penelitian ini perlu diuji lagi dengan responden yang berbeda 

dan memperbesar jumlah sampel penelitian 

 


