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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh 

Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Enterprise Risk 

Management”, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Auditor internal pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung mempunyai 

profesionalisme yang sangat baik (sangat tinggi) yang berdasarkan pada 

dimensi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, 

pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal. 

2. Efektivitas pengelolaan enterprise risk management pada BUMN yang 

berpusat di Kota Bandung berada dalam kategori baik (efektif). 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor internal 

terhadap efektivitas pengelolaan enterprise risk management yaitu sebesar 

53%. Auditor internal berperan dalam meningkatkan efektivitas enterprise 

risk management di BUMN yang berpusat di Kota Bandung. Berdasarkan 

hasil perhitungan yang telah dilakukan, pengaruh auditor internal tersebut 

bersifat positif dan termasuk dalam kategori kuat, hal ini berarti semakin baik 

pelaksanaan audit internal maka akan semakin mendorong efektivitas 

enterprise risk management yang dijalankan perusahaan. 

 



131 
 

Dini Oktafiani, 2014 
PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat meningkatkan 

profesionalisme auditor internal dalam melakukan pengelolaan enterprise risk 

management. Berikut ini penulis mengajukan saran: 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

1. Dalam dimensi manajemen bagian audit dari variabel profesionalisme 

auditor internal berdasarkan hasil penelitian memiliki skor terendah. 

Untuk itu, agar dapat meningkatkan profesionalismenya para auditor 

internal mendapatkan berbagai pelatihan, seminar, dan lain sebagainya 

yang dapat memberikan informasi kepada auditor internal. 

2. Banyaknya faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan 

enterprise risk management, auditor internal harus bisa mempelajari gejala 

adanya risiko yang kemungkinan akan terjadi kerugian pada perusahaan. 

b. Penelitian Selanjutnya 

1. Dalam penelitian ini hanya membahas pelaksanaan audit internal terhadap 

manajemen risiko, maka pada penelitian selanjutnya diharapkan 

melakukan penelitian terhadap variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

manajemen risko. 

2. Memperbanyak sampel penelitian guna meningkatkan kualitas hasil dari 

penelitian ini, bukan hanya auditor internal BUMN yang Berkantor pusat 

di kota Bandung akan tetapi BUMN yang berada di Indonesia. 


