
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT. INTI (Persero), penulis 

menarik simpulan bahwa auditor internal yang memadai sangat berperan dalam 

penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), hal ini dapat dilihat berdasarkan 

pernyataan sebagai berikut : 

1. Membantu dalam kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

Auditor internal berperan membantu manajemen dalam kepatuhan terhadap 

berbagai sistem yang disusun untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap 

kebijakan, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum serta 

hal-hal lain yang memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan. 

2. Membantu mengidentifikasi bidang-bidang dimana organisasi mengembangkan 

masalah yang dapat berujung pada denda dan biaya perbaikan; juga tindakan 

kriminal yang mungkin dihadapkan pada organisasi dan individu. 

Adanya sistem manajemen lingkungan yang berfokus pada kesiapan sistem 

untuk memastikan bahwa sistem ini beroperasi dengan tepat untuk mengelola 

risiko lingkungan masa mendatang.  

3. Membantu memperbaiki penerimaan komunitas dikarenakan upaya agar sesuai 

dengan praktik keamanan, hukum, dan etika. 

Merupakan sebuah alat manajemen risiko bagi bank, pembeli tanah, agen 

pemberi pinjaman, dan bagi organisasi pembeli tanah untuk tempat fasilitas atau 

menerimanya sebagai hadiah atau bantuan.    

4. Membantu menentukan kewajiban (kewajiban atas tanggungjawab sosial dan 

lingkungan) yang diperlukan untuk pelaporan keuangan. 

Penelaahan yang sah secara teknis melibatkan perhitungan dan pelaporan 

akrual kewajiban untuk isu-isu lingkungan yang diketahui. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 



Dari t tabel diperoleh data bahwa untuk n = 6 (df = 4) data α = 0,05 nilai 

ttabel sebesar 2.776. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh bahwa 3.95 > 

2.776 atau dengan kata lain thitung > ttabel  sehingga Ho ditolak dan diperoleh 

kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu “Internal auditor yang memadai 

berperan penting dalam mewujudkan penerapan Corporate Social Responsibility 

yang baik dan berkualitas” dapat diterima.  
 

5.2 Saran 
Penulis memberikan saran yang dikemukakan sebagai masukan perusahaan 

sebagai berikut : 

Sebaiknya auditor internal PT. INTI (Persero) harus bisa menyeimbangkan 

atau membagi porsi antara pekerjaan audit keuangan dan audit operasional atas 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), karena penulis melihat di tahun 

buku 2007 auditor internal lebih mengutamakan atau lebih berfokus pada audit 

keuangan yang mencakup anggaran dan realisasi dana PKBL di bandingkan 
memeriksa dan menganalisis dampak positif dan negatif atas kegiatan PKBL itu 

sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dimana pada tahun 2007 penerapan CSR atau PKBL di 

PT. INTI (Persero) masih biasa-biasa saja, dan kurang memperhatikan kerjasama-
kerjasama dengan pihak profesional lain yang berkaitan dengan pengembangan 

IPTEK khusus dalam bidang lingkungan dan sosial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


