
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didukung dengan data dan 

informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT. Pos Indonesia telah berjalan sangat 

efektif, hal ini dapat dilihat dari: 

 . Unit audit internal menilai keandalan dan integritas informasi 

melalui melihat secara langsung kondisi lingkungan perusahaan. 

Hal ini dilakukan agar auditor dapat menilai informasi mana saja 

yang dianggap handal dan relevan yang dapat diterapkan didalam 

perusahaan. 

 . Unit audit internal PT. Pos Indonesia menilai ketaatan terhadap 

kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan dengan 

menilai prestasi pada seluruh karyawan di seluruh bagian 

perusahaan. Hal ini dilakukan oleh auditor untuk mengetahui 

sejauh mana ketaatan para seluruh karyawan terhadap kebijakan, 

perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan di dalam membantu 

perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 . Auditor internal menilai cara/alat yang digunakan oleh perusahaan 

dalam melindungi hartanya. Hal ini dikarenakan auditor internal di 

anggap sebagai orang yang mengetahui seluruh keberadaan asset 

perusahaan, sehingga auditor internal memiliki catatan yang jelas 

mengenai asset perusahaan dan mengetahui bagaiman cara yang 

tepat untuk melindungi seluruh asset tersebut. 
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 . Dalam menilai keekonomisan dan keefisienan didalam 

penggunaan sumber daya, auditor internal membandingkan budget 

yang telah dibuat dengan hasil realisasi yang sebenarnya. 

 . Dalam menilai suatu operasi atau program yang dibuat apakah 

hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 

auditor meninjau hal tersebut melalui porsi pekerjaan dan program 

yang dibuat oleh seluruh bagian perusahaan. Oleh karena itu unit 

audit internal memantau apakah porsi pekerjaan dan program yang 

dibuat oleh perusahaan dapat menunjang aktivitas perusahaan 

dalam mencapai tujuannya.   

 . Independensi audit internal dapat dilihat dengan jelas dari 

kedudukan organisasinya. Struktur organisasi unit auditor internal 

terpisah dari struktur organisasi inti sehingga dapat menunjang 

auditor dalam menjalankan independensinya secara penuh dan 

benar dan dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan 

objektif. 

 . Perekrutan staf unit audit internal dilakukan dengan cara melalui 

psikotes, tes teknis, wawancara, dan tes kesehatan. Perekrutan staf 

ini dilakukan dengan memperhatikan latar belakng pendidikan, 

kecakapan, serta pengalaman yang memadai dari berbagai ilmu 

guna menunjang kompetensi profesi audit internal. 

 . Unit audit internal membuat program audit berdasarkan objek yang 

diperiksa dan dalam program audit terdapat tujuan audit, prosedur 

audit, sasaran audit, staffing, ruang lingkup audit, waktu 

pelaksanan audit, serta sifat dan luas pengujian. 

 . Laporan audit dikeluarkan setelah audit selesai dilakukan. Hasil 

laporan audit tersebut ditujukan kepada Direktur Utama dan 

pimpinan objek yang diaudit. Dalam laporan hasil audit disajikan 

secara jelas dan lengkap temuan-temuan auditor internal atas audit 

yang dilakukan. 
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 . Audit internal tetap memperhatikan hasil dari rekomendasi yang 

diberikan. Dalam hal ini auditor menilai dan meninjau seberapa 

jauh perusahaan didalam memanfaatkan rekomendasi yang 

diberikan oleh auditor. 

2. Pelaksanaan good corporate governance di PT. Pos Indonesia berjalan 

sangat efektif. Hal ini dilihat dari: 

 . Mengungkapkan transaksi-transaksi baik itu transaksi yang 

sifatnya luar biasa atau tidak. 

 . Perusahaan mengaplikasikan sistem check and balance dalam 

mencermikan akuntabilitas perusahaan. 

 . Membuat suatu aturan untuk melindungi shareholders dan 

stakeholders sesuai dengan porsi dan kepentingannya masing-

masing. 

 . Perusahaan menunjukkan rasa tanggungjawab sosialnya dengan 

memberikan pelayanan kemudahan dalam mengajukan kredit 

kepada masyarakat, turut mendukung kemajuan pendidikan 

dengan memberikan bea siswa, dan menyediakan pelayanan jasa 

ke melalui pos keliling ke daerah-daerah terpencil. 

 . Lebih dapat terkelolanya aktivitas opersional didalam perusahaan 

sehingga perusahaan dapat menata, mengarahkan, dan 

mengendalikan perusahaan dengan baik dan memudahkan 

perusahaan dalam mencapai sasaran yang direncanakan. 

3. Audit internal cukup berperan terhadap efektivitas pelaksanaan good 

corporate governance. Hal ini dapat dilihat dari: 

 . Audit internal mendukung perusahaan agar memberikan akses 

kepada siapa saja yang ingin mendapatkan informasi lebih tentang 

PT. Pos Indonesia. 

 . Audit internal melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam 

penyajian laporan keuangan yang accountable, agar disajikan 

secara wajar dan dapat diterima sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku. 
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 . Audit internal mengingatkan manajemen agar selalu melindungi 

hak-hak stakeholders dan shareholders dalam setiap langkah yang 

diambil. 

 . Audit internal mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan 

lingkungan sosialnya guna menjaga eksistensi perusahaan dimata 

masyarakat luas sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

pelayanan jasa. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan, adalah saran-saran yang berkaitan 

dengan hal-hal yang perlu diperhatiakan sebagai berikut: 

Pelaksanaan audit internal dan pelaksanaan good corporate governance dalam 

PT. Pos Indonesia secara umum sudah baik sehingga perusahaan hanya perlu 

mempertahankan dan akan lebih baik jika dapat meningkatkan kualitas para auditor 

internal. Memiliki para staff yang kompeten bukan merupakan hal yang utama dalam 

mengukur efektivitas pelaksanaan audit internal, akan tetapi pelaksanaan audit 

internal akan lebih efektif apabila didalam unit audit internal perusahan memiliki para 

staff yang memiliki kompetensi yang tinggi di dalam menunjang pelaksanaan audit 

sehingga tujuan audit dapat tercapai. Berikut ini hal-hal yang dapat meningkatkan 

kualitas para auditor internal dan meningkatkan keefektifan dalam menerapkan good 

corporate governanace: 

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu akuntansi yang diikuti dengan 

perkembangan teknologi, perkembangan standar, prosedur, dan teknik audit 

serta semakin kompleksnya dunia usaha perusahaan sehingga dapat 

menciptakan regulasi-regulasi yang baru dari tahun ke tahun maka auditor 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya dalam akuntansi melalui 

pendidikan formal maupun melalui pendidikan tidak formal. 

2. Untuk dapat lebih meminimalisasi risiko dan dapat tetap menjaga eksistensi 

perusahaan dalam persaingan saat ini perusahaan hendaknya lebih 

mensosialisasikan GCG agar seluruh anggota organisasi dapat meresapi, 
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mengerti, dan pada akhirnya dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan 

wewenang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 

3. Berdasarkan hasil wawancara penulis, diharapkan tanggungjawab sosial PT. 

Pos Indonesia kepada masyarakat luar maupun karyawan agar mendapat 

perhatian yang lebih sehingga akan lebih memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat dan karyawan. 
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