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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung data dan 

informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Unit Audit Internal PT.Telkom, dinilai sangat efektif. Hal ini terbukti dari 

hasil penyebaran kuesioner "Efektivitas Audit Internal" sebesar 92,1% dan 

adanya beberapa faktor penunjang sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi unit Internal Audit terpisah dari struktur organisasi inti 

perusahaan. Uraian tugas yang dimiliki unit Audit Internal telah ditetapkan 

oleh pimpinan Audit Internal, sehingga Auditor yang akan melaksanakan 

pemeriksaan berjalan sesuai dengan uraian tugas tersebut. 

b. Independensi Auditor Internal dapat dilihat dari kedudukan organisasinya 

yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga Auditor Internal dapat 

menjalankan independensinya secara penuh dan benar. Kedudukan Audit 

Internal dengan bagian-bagian yang diperiksanya terpisah. Hal ini 

menunjukkan bahwa Auditor Internal bekerja secara bebas dan objektif. 

c. Auditor Internal yang terlibat dalam kegiatan audit memiliki latar belakang 

pendidikan, kecakapan, serta pengalaman yang memadai. Pimpinan Audit 

Internal menugaskan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini untuk menunjang 

kemampuan profesional anggota Audit Internal. 

d. Audit Internal selalu menyusun program terhadap audit yang 

dilaksanakannya. Program audit dilaksanakan secara periodik. Dalam 

program audit terdapat tujuan audit, prosedur audit, sasaran audit, staffing, 

ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit serta sifat dan luas pengujian 

audit. 

e. Laporan audit dikeluarkan setelah audit selesai dilaksanakan, dan 

ditujukan kepada Direktur Utama dan pimpinan objek audit. Dalam 
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laporan tersebut disajikan temuan-temuan Auditor Internal atas hasil audit 

yang dilakukan. 

f. Auditor Internal menilai kembali tindak lanjut audit terhadap pihak-pihak 

tertentu yang menurutnya masih kurang cermat dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

 

2. Pelaksanaan SOA 404 pada PT.Telkom telah berjalan cukup efektif, hal ini 

terbukti dari hasil penyebaran kuesioner "pelaksanaan SOA 404" sebesar 

93,93 % dan adanya beberapa faktor penunjang sebagai berikut: 

a. Telkom sudah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan yang listed 

di bursa pasar modal Amerika Serikat yang mengharuskan menerapkan 

SOA 404 yaitu mengenai penilaian manajemen terhadap pengendalian 

internal. 

b. Sarbanes-Oxley Act section 404 telah dijalankan cukup baik. 

c. Pengendalian internal yang menganut Framework COSO dijalankan cukup 

baik oleh PT.Telkom. 

 

3. Audit Internal PT.Telkom telah berperan dalam menunjang efektivitas 

pelaksanaan SOA 404. hal ini dapat dilihat dari: 

a. Audit Internal telah membantu pihak manajemen dalam keakuratan atas 

laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. 

b. Audit Internal telah membantu pihak manajemen dalam memeriksa 

ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 

c. Dengan adanya masukan yang diberikan untuk pihak auditor internal maka 

di dalam aktivitas perusahaan dapat menekan pengeluaran biaya yang 

tidak perlu dan mengurangi sumber daya yang tidak efektif dan efisien. 

d. Audit Internal melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam 

penyajian laporan keuangan, agar disajikan secara wajar dan dapat 

diterima, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

 



Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 

138

5.2 Saran-saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan tersebut, berikut adalah saran-

saran berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimaksudkan untuk 

memberikan masukan pada perusahaan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Auditor Internal bisa mempertahankan bahkan meningkatkan 

kinerja yang telah dicapai dan memantau agar temuan dan rekomendasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Sarbanes-Oxley Act 404 berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya Auditor Internal lebih mengembangkan pengetahuannya seperti 

pengetahuan tentang US GAAP dalam kaitannya dengan implementasi 

Sarbanes-Oxley Act 404. 

3. Agar lebih meningkatkan kompetensinya, Auditor Internal PT.Telkom 

sebaiknya memiliki sertifikasi seperti Qualified Internal Auditor (QIA) dan 

Certified Internal Auditor (CIA). 

4. Sosialisasi SOA 404 hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh kepada Unit 

Bisnis/Unit kerja agar kebijakan SOA 404 dapat dilaksanakan oleh seluruh 

Unit Bisnis/Unit kerja perusahaan sebagai bentuk kepatuhan perusahaan 

terhadap peraturan pasar modal Amerika Serikat (NYSE). 

5. Sosialisasi SOA 404 hendaknya lebih digalakkan agar seluruh anggota 

organisasi dapat meresapi, mengerti dan pada akhirnya dapat melaksanakan 

tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.  

6. Perusahaan sebaiknya memberikan sanksi yang sangat tegas atas pelanggaran 

yang terjadi terhadap peraturan-peraturan yang ada baik yang dilakukan oleh 

Unit Bisnis/Unit Kerja atau oleh karyawan.. 

7. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan dan pendidikan kerja secara 

rutin, yang tidak hanya diperuntukkan manajemen tingkat atas saja, akan 

tetapi diperuntukkan juga kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja dan 

kemampuan yang berpotensi untuk memajukan perusahaan sehingga 

perusahaan memiliki karyawan-karyawan yang berkualitas, berkompeten dan 

berkemampuan untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang searah dengan 

visi, misi dan tujuan perusahaan. 
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8. Sebaiknya manajemen perusahaan menerima dan menanggapi dengan 

sungguh-sungguh masukan, kritik dan saran dari para karyawan yang 

kemudian ditindaklanjuti agar tercapainya tujuan perusahaan dan membawa 

perusahaan ke arah yang lebih baik. 

9. Perusahaan sebaiknya menempatkan karyawan sesuai dengan bidang yang 

dikuasainya dan yang merupakan keahliannya. 

10. Perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih memadai antara divisi-divisi yang 

saling berkaitan dalam menunjang sinergi perusahaan terhadap persaingan 

bisnis dimasa depan. 

 


