
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran bahwa Komite Audit sangat berperan dalam 

pencapaian tujuan good corporate governance, yaitu: 

Adanya peranan komite audit dalam meningkatkan efektivitas Board of  

Commisioners pada PT. Agronesia yang dilakukan oleh Komite Audit dinilai 

memadai, hal ini dapat dilihat dari kegiatan komite audit dalam menjaga sikap 

independensi, efektif dalam aktifitas perusahaan, tepat dalam bertindak, 

mengajukan pertanyaan yang baik kepada manajemen, menjaga interaksi yang 

baik dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal. 

Komite Audit juga telah menjalankan tugasnya dengan baik ditunjukkan 

dengan memberikan penilaian atas pelaksanaan kegiatan dan hauila audit, 

memberikan penyempurnaan terhadap SPM, memastikan efektivitas tugas Auditor 

Internal dan Auditor Eksternal, melakukan penelaahan atas ketaatan terdahap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan dokumen dan 

informasi. 

Salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang ditugaskan oleh 

PT. Agronesia adalah memantau pelaksanaan good corporate governance 

perusahaan termasuk pelaksanaan prinsip-prinsip dan tujuan good corporate 

governance, serta penyampaian laporan berkala oleh Direksi kepada Dewan 

Komisaris dan Pemegang Saham serta memberikan saran perbaikan kepada 

Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi. 

Keanggotaan dari Komite Audit terdiri dari satu orang komisaris dan dua 

orang independen yang merupakan orang dari luar perusahaan yang tidak 

mempunyai keitan dengan pegawai atau pejabat dalam perusahaan, dapat 

berkomunikasi secara efektif, mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai latar 



belakang pendidikan akuntansi, dan dapat membaca dan memahami laporan 

keuangan dan telah membuat Audit Committee Charter. 

Berdasarkan hasil perhitungan  dengan menggunakan uji statistik korelasi  

Pearson Moment di mana diperoleh hasil 0,719 yang dapat diinterpretasikan 

mempunyai hubungan baik. Dari hasil perhitungan hipotesis sebesar 5,988 > 

1,746 atau dengan kata lain thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa komite audit berperan dalam pencapaian tujuan good 

corporate governance dan mempunyai hubungan yang baik dalam pencapaian 

tujuan good corporate governance. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengajukan beberapa 

saran yang diharapkan dapat membantu PT. Agronesia dalam meningkatkan 

peranan Komite Audit bagi perkembangan perusahaan dalam pencapaian tujuan 

good corporate governance. Saran-saran tersebut adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Kualitas Komite Audit harus lebih ditingkatkan dan begitu pula dengan 

keterlibatan Komite Audit dalam aktivitas perusahaan kualitas pertanyaan 

yang diajukan Komite Audit pada Manajemen juga harus lebih baik lagi 

untuk meningkatkan efektivitas dari Komite Audit dan Board of 

Commisioners. 

b. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit penilaian 

terhadap pelaksanaan kegiatan serta hasila audit dan rekomendasi Komite 

Audit terhadap penyempurnaan SPM harus ditingkatkan begitu pula 

dengan pendapat Komite Audit yang diberikan pada Dewan Komisaris. 

Dan Komite Audit juga diharuskan lebih menjaga kerahasiaan dokumen 

dan informasi perusahaan. 

c. Untuk keanggotaan Komite Audit Anggota komite Audit harus sekurang-

kurangnya ada dua orang ahli yang bukan merupakan orang perusahaan, 

Anggota Komite Audit harus memiliki kemampuan yang memadai, 



pengetahuan yang baik dalam bidang pengawasan, memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi, dan harus lebuh meningkatkan 

komunikasi yang baik. 

d. Komite Audit juga harus tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 

perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham utama perusahaan. 

e. Dan dalam pencapaian tujuan good corporate governance sendiri 

perusahaan harus lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi, dan 

pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

harus ada kejelasan fungsi Dewan Komisaris dan kepatuhannya terhadap 

Anggaran Dasar, adanya peraturan terhadap hak-hak pemegang saham, 

melakukan kerahasiaan hasil audit dalam sistem audit. Kepatuhan 

terhadap pedoman pengungkapan informasi perusahaan lebih 

ditingkatkan, dan tidak boleh ada penggunaan keuntungan perusahaan 

untuk kepentingan pemegang saham untuk kepentingan politik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Jumlah unit analisa pada penelitian ini masih tergolong kecil, yaitu hanya 

pada 1 (satu) perusahaan BUMD saja sehingga penelitian yang dilakukan 

belum mewakili perkembangan yang sebenarnya terjadi di perusahaan BUMD 

lainnya. Untuk itu, penelitian dapat dilakukan dengan menambah  jumlah 

sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih akurat dan dengan 

menggunakan metode studi kasus ke perusahaan-perusahaan lainnya. 

Menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pencapaian 

tujuan good corporate governance, seperti peningkatan kualitas Auditor 

Internal dan Auditor Eksternal, dan peningkatan kualitas Dewan Komisaris dan 

Dewan Direksi. 

Mengganti atau menambah variabel dan indikator yang digunakan agar 

didapatkan segi penilaian yang baru, baik mengenai peranan komite audit 

maupun mengenai pencapaian tujuan good corporate governance. 


