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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya yang dilakukan pada PT.XXX mengenai Peranan Audit internal pada 

Efektivitas Manajemen Risiko, maka penulis mengambil kesimpulan yang disusun 

sebagai dari pernyataan-pernyataan yang termuat dalam identifikasi masalah yang 

menjadi acuan dari maksud dan tujuan penelitian. Adapun kesimpulan tersebut sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan Audit Internal pada PT.XXX sudah memadai. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian yang terdiri dari indikator independensi, 

kecerdasan dan kemahiran profesionalisme, ruang lingkup penugasan, 

pelaksanaan audit dan manajemen bagian audit. hal tersebut terlihat dari 

tanggapan responden melalui kuesioner, dimana nilai persentase yang 

dihasilkan sebesar 81,54% dan termasuk dalam kategori memadai, yang 

berarti bahwa pelaksanaan audit internal di PT.XXX memadai. 

2. PT.XXX telah menerapkan manajemen risiko mengacu pada kerangka kerja 

COSO Enterprise Risk Management. Pelaksanaan efektivitas manajemen 

risiko yang  terdiri dari indikator lingkungan intenal, penetapan tujuan, 

identifikasi kejadian, penilaian risiko, penanganan risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (monitoring) 
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sudah diterapkan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari tanggapan 

responden melalui kuesioner, dimana nilai presetase yang dihasilkan 

sebesar 83,23% dan termasuk dalam kategori efektif, yang berarti bahwa 

pelaksanaan manajemen risiko di PT.XXX efektif. 

3. Audit internal sudah berperan pada efektivitas manajemen risiko di 

PT.XXX. Terlihat dari bagaimana audit melaksanakan tugasnya untuk 

memastikan terciptanya efektivitas pengendalian internal, manajemen 

risiko dan proses tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas bisnis 

perusahaan Walaupun masih terdapat unit kerja yang mengambil keputusan 

tanpa mempertimbangkan analisa risiko dan tanpa melibatkan audit 

internal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelit mengajukan 

saran sebagai berikut: 

a. Mengingat hasil penelitian ini yang menyimpulkan bahwa audit internal 

berperan pada efektivitas manajemen risiko, maka sebaiknya SPI terus 

meningkatkan sistem manajemen risiko agar dapat dipastikan semaksimal 

mungkin semua keputusan manajemen diambil setelah melalui proses 

analisa manajemen risiko yang melibatkan audit internal dengan tidak 

mengurangi kecepatan pengambilan keputusan, antara lain dengan semakin 

banyak memanfaatkan informasi teknologi sebagai alat komunikasi. 
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b. Untuk perusahaan sebaiknya dilakukan pengawasan terhadap proses 

pengelolaan risiko baik secara berkelanjutan maupun dengan penilaian 

terpisah agar dapat mengukur sejauh mana dampak ataupun kemungkinan 

yang akan diterima perusahaan dapat berdampak dalam penvapaian 

perusahaan. 

c. Untuk peneliti selanjutnya dapat menoba memperluas objek penelitian 

perusahaan agar dapat membandingkan 2 variabel tersebut antara satu 

perusahaan dengan perusahaan yang lain. 

 

 

 


