
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran yang akan 

dikemukakan di sini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Simpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan perusahaan sudah melaksanakan fungsi Controller dengan 

memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase responden mayoritas 

memberikan jawaban “YA” sebesar 82.80% dan yang menjawab “TIDAK” 

sebesar 17.20%. Dan fungsi Controller yang dilaksanakan oleh perusahaan 

sudah berjalan dengan baik, terlihat dari kualifikasi dari seorang Controller 

yang efektif dan fungsi dasar Controller. 

2. Berdasakan hasil perhitungan pengendalian intern perusahaan telah 

dilaksanakan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari responden 

mayoritas memberikan jawaban sebesar 88.33% dan yang menjawab 

“TIDAK” sebesar 11.67%. Efektivitas pengendalian intern perusahan terlihat 

dengan diterapkannya komponen pengendalian intern perusahaan dan 

tercapainya hubungan intern perusahaan. 

3. Hasil perhitungan fungsi Controller dalam mengefektifkan pengendalian 

intern perusahaan diperoleh nilai sebesar 85.33%. Dan menurut ketentuan 

Champion hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara fungsi Controller dan 

efektivitas pengendalian intern perusahaan termasuk kuat karena berada 

diantara angka 76-100%. Kontribusi yang diberikan oleh fungsi Controller 

dalam menunjang efektivitas pengendalian intern perusahaan diketahui 

sebesar 85.33%. Hal ini berarti bahwa kontribusi fungsi Controller terhadap 

efektivitas pengendalian intern perusahaan sebesar 85.33%, sedangkan sisanya 

sebesar 14.67% dipengaruhi faktor-faktor lain.  



 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pengendalian yang cukup baik terjadi pada perusahaan sedapat mungkin harus 

dipertahankan demi kelangsungan hidup perusahaan pada tahun-tahun 

berikutnya. 

2. Controller harus bersikap jujur dan tidak memihak dalam melakukan 

pekerjaannya, karena hal ini menyangkut dengan moralitas dan integritas 

seorang Controller sehingga dapat dipercaya oleh berbagai pihak. 

3. Controller harus melakukan analisis terhadap keadaan perusahaan yang 

sesungguhnya agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Controller harus bersifat proaktif dalam pemberian saran kepada manajemen 

saat pengambilan keputusan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


