
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. 

Perkebunan Nusantara VIII Bandung serta pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV yaitu menjawab identifikasi masalah dan hipotesis atas penelitian 

yang diajukan pada Bab I, penulis dapat menarik kesimpulan atas penelitian ini, 

yaitu :  

1. Pelaksanaan audit operasional di PT. Perkebunan Nusantara VIII secara 

umum telah sangat efektif dalam menunjang efektivitas fungsi personalia. Hal 

ini terbukti dari hasil penyebaran kuesioner “Efektivitas Audit Operasional” 

sebesar 78,98% dan juga oleh beberapa faktor yang mendukung di bawah ini, 

yaitu : 

a. Kedudukan Internal Audit yang independen dan anggota yang kompeten 

dengan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 

b. Auditor pada Internal Audit telah memiliki pedoman umum pelaksanaan 

audit operasional yang wajib diikuti dalam melaksanakan audit agar 

tercapai sasaran/tujuan pelaksanaan  audit. 

c. Auditor telah melaksanakan audit secara rutin dan terarah setiap periode 

tertentu dalam setahun.  

d. Pelaksanaan audit operasional yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

tahap audit pendahuluan dan tahap audit mendalam/lanjutan. 

e. Adanya laporan hasil audit yang menjadi bahan masukan untuk audit 

periode berikutnya. Dalam laporan hasil audit dimuat temuan-temuan 

yang diperoleh dalam pelaksanaan audit operasional dan saran-saran atau 

rekomendasi untuk melaksanakan perbaikan atas masalah-masalah yang 

ditemukan. 

f. Hasil dari audit dibahas oleh semua pihak yang berhubungan dengannya 

untuk menentukan langkah perbaikan yang dilakukan terhadap temuan 



 

yang bersifat negatif agar tercipta suatu pelaksanaan fungsi personalia 

yang berjalan secara efektif dan efisien. 

g. Adanya pengawasan oleh auditor operasional terhadap tindakan perbaikan 

atau tindak lanjut yang ditetapkan pada obyek yang diperiksa sesuai 

dengan hasil kesepakatan pada pembahasan yang telah dilakukan.  

2. Fungsi personalia di PT. Perkebunan Nusantara VIII secara umum telah cukup 

efektif. Pernyataan ini terbukti karena didukung oleh hasil penyebaran 

kuesioner “Efektivitas Fungsi Personalia” sebesar 67% dan juga oleh faktor-

faktor yang mendukung di bawah ini, yaitu : 

a. Dari hasil penelitian terhadap kegiatan perencanaan dan prosedur 

penempatan dan penerimaan karyawan membuktikan adanya pengadaan 

tenaga kerja yang lancar dan penempatan karyawan secara tepat. 

b. Adanya pengembangan tenaga kerja yang baik di perusahaan, dengan 

keyakinan bahwa pendidikan dan pelatihan tenaga kerja cukup mendapat 

perhatian dan adanya pengembangan karier/promosi, dan diberikan 

keleluasaan untuk mengembangkan diri. 

c. Terbentuknya kompensasi tenaga kerja yang memadai berdasarkan 

prestasi. 

d. Adanya integrasi tenaga kerja yang baik dalam kegiatan sehari-harinya. 

e. Adanya pemeliharaan tenaga kerja yang baik dengan diberikannya 

perlindungan dan jaminan masa depan karyawan beserta keluarganya 

dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja, jaminan kesehatan, tunjangan 

hari tua, dan lain-lain. 

f. Terciptanya pemutusan hubungan kerja yang baik. 

3. Audit operasional pada PT. Perkebunan Nusantara VIII telah berperan dalam 

memperbaiki sistem fungsi personalia dengan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi yang ditekankan pada audit dan penilaian atau cara-cara manajemen 

dalam mengelola sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penyebaran kuesioner  

“Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Fungsi Personalia” 

sebesar 83,33%.  



 

Dengan demikian hipotesis yang penulis kemukakan pada Bab 1, yaitu 

“Audit operasional yang diterapkan secara efektif, berperan dalam menunjang 

efektivitas fungsi personalia” dapat diterima, karena telah diperoleh prosentase 

antara 76%-100%. 

Pada pelaksanaan audit operasional di PT. Perkebunan Nusantara VIII telah 

ditemukan beberapa hal yang bersifat positif dan negatif dalam pelaksanaan 

fungsi personalia oleh Divisi SDM & Umum, yang kemudian dibahas dalam 

forum yang melibatkan Kepala IA (Internal Audit), Auditor operasional dan 

Manajer Divisi SDM & Umum. 

Meskipun kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, masih ada 

beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, antara lain : 

1. Tidak semua auditor operasional pada perusahaan yang berlatar belakang 

akuntansi. 

2. Masih sedikit kesempatan karyawan untuk mendapatkan beasiswa tugas 

belajar/sekolah dari perusahaan. 

3. Masih terdapat beberapa karyawan yang berada di lingkungan objek audit 

yang kurang terbuka dalam memberikan penjelasan selama audit, walaupun 

jumlahnya sedikit sekali. 

 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar 

pertimbangan atau masukan bagi manajemen perusahaan untuk mengatasi 

kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut diatas, yaitu :  

1. Adanya ketentuan bahwa karyawan yang bekerja sebagai auditor pada 

Divisi Internal Audit berlatar belakang akuntansi. 

2. Adanya ketentuan yang mengatur jatah beasiswa untuk tugas belajar/ 

sekolah secara adil kepada setiap karyawan yang dianggap berpotensi. 

3. Sebaiknya setiap karyawan yang bekerja di lingkungan PT. Perkebunan 

Nusantara VIII bersikap terbuka dan jujur dalam menghadapi audit, dan 

menyadari pentingnya audit demi tercapainya kepentingan dan tujuan 

perusahaan. 


