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BAB V 

Simpulan Dan Saran 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan serta 

dengan didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. Peranan audit internal yang berada di PT Dirgantara Indonesia telah berjalan 

efektif terhadap sistem pengendalian intern penggajian. Simpulan ini diambil 

berdasarkan:  

a. Fungsi dan kedudukan dari audit internal dinilai telah independen,  hal ini 

dikarenakan audt internal bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan 

langsung perusahaan dan juga tidak memiliki hubungan khusus dengan 

keluarga perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerjanya. 

b. Kompetensi sumber daya manusia yang ada  di bagian SPI perusahaan telah 

memiliki pengetahuan yang memadai dan kecakapan teknis yang cukup untuk 

mendukung dalam setiap kegiatan audit internal. 

c. Adanya program audit internal yang sistematis dan juga terarah yang 

digunakan sebagai dasar pedoman pada stiap kegiatan audit, sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas kinerja, termasuk dalam menunjang efektivitas sistem 

pengendalian intern penggajian. 
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d. Laporan hasil audit selalu disusun secara ringkas, jelas dan relevan serta 

beisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi yang digunakan sebagai bahan 

informasi  bagi pihak manajemen untuk segera memperbaiki kekurangan yang 

ada. 

e. Adanya tindak lanjut dari bagian atau objek yang telah diaudit atas saran dan 

rekomendasi yang telah diberikan serta adanya pemantaan oleh auditor internal 

apakah laporan hasil audit telah ditindaklanjuti oleh pihak manajemen dengan 

semestinya. 

f. Perhitungan dari bab sebelumnya mengenai besaranya nilai koefisien 

determinasi. Dimana dari perhitungan tersebut diperoleh nilai sebesar 67,6%. 

Dengan kata lain bahwa kontribusi Audit Internal terhadap Sistem 

Pengendalian Intern Penggajian adalah sebesar 67,6%. Sedangkan sisanya 

sebesar 32,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam 

penelitian ini.   

5.2 Saran 

Dalam menindaklanjuti dari hasil penelitian ini, maka penulis mencoba memberi 

beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi unit satuan pengawasan intern 

(SPI) PT Dirgantara Indonesia. 

1. Bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

a. Bagian SPI harus mampu lebih mencermati dan memberikan saran atau 

rekomendasi yang tepat mengenai masalah ketidakmampuan manajemen 

dalam mengelola perusahaan dan penyelesaian order yang sudah kontrak 
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dengan tepat waktu. Karena bila hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, 

akan  berdampak pada sistem penggajian perusahaan.  

b. Unit Satuan Pengawasa Intern (SPI) harus selalu memastikan kondisi 

perusahaan dalam keadaan sehat. Artinya adalah bagian SPI harus 

mampu membuat manajemen bersikap profesional dan juga harus 

memastikan bahwa pengeluaran tidak boleh lebih besar dibandingkan 

pemasukan untuk perusahaan.  

c. Penetapan kebijakan prosedur mengenai penggajian baik secara 

pencatatan dan pelaporan harus lebih teliti dan ditingkatkan. Karena 

komponen gaji merupakan biaya yang memiliki resiko cukup tinggi 

dibanding dengan komponen biaya lainnya, terlebih lagi dalam 

perusahaan yang mempunyai pegawai yang cukup banyak. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Para peneliti selanjutnya dapat meneliti kembali mengenai peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas sistem pengendalian intern penggajian, 

baik dengan objek yang sama ataupun objek penelitian yang berbeda. 

b. Dapat menggunakan metode penelitian dengan probabilistik untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai sasaran penelitian yang akan 

dilakukan. Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dari 

penelitian yang dilakukan. 


