
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Telkomsel mengenai 

Peran Auditor Internal Dalam Menunjang Kinerja Manajer, Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dalam PT. Telkomsel Cabang Bandung Peran Auditor 

Internal dalam menunjang Kinerja Manajer sudah memadai karena : 

1. Faktor penghambat dan penunjang yang mempengaruhi keberhasilan Auditor 

Internal pada PT. Telkomsel adalah penghambatnya jelas masalah 

pengalaman, belum banyak orang yang berpengalaman untuk itu. Sedangkan 

keberhasilan dapat tercipta kalau Auditor Internal bisa menciptakan suasana 

bahwa dia itu bukanlah semata-mata, dia bukan jaksa yang mencari kesalahan, 

bukan pula polisi yang mengatur lalu lintas ini merupakan landasan 

kejiwaanya. Penyakit utama seorang Auditor Internal adalah dia mau 

menunjukkan prestasinya kalau dia bisa menderetkan kesalahan-kesalahan 

orang lain. Seharusnya kesalahan yang ditemukan untuk diperbaiki secara 

bersama-sama. 

2. Kedudukan atau posisi Auditor Internal dalam struktur organisasi PT. 

Telkomsel mempengaruhi luasnya aktivitas fungsi yang dapat dijalankan dan 

dipengaruhi independensi dalam melaksanakan fungsinya. Seperti telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya semakin tinggi kedudukan Auditor Internal 

dalam struktur organisasi PT. Telkomsel mempengaruhi luasnya aktivitas 

fungsi yang dapat dijalankan dan mempengaruhi independensi dan kompetensi 

auditor dalam melaksanakan fungsinya. 

3. Di dalam menilai kinerja manajernya, PT. Telkomsel mempunyai cara 

tersendiri dalam proses pengukurannya, yaitu (1) Ukuran kriteria tunggal 

(Single criterium), (2) Ukuran kriteria beragam (Multiple criterium), dan (3) 

Ukuran kriteria gabungan (Composite criterium). 



4. Untuk menjadi auditor internal yang profesional terdapat beberapa hal yang 

perlu dilaksanakan oleh para auditor internal pada PT. Telkomsel, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Auditor internal melaksanakan standar profesional serta kode etik profesi 

yang ditetapkan oleh PT. Telkomsel secara konsisten.  

b) Auditor internal harus senantiasa mengikuti perkembangan mutakhir  

lingkungan bisnis yang sangat cepat serta teknologi informasi yang pesat.  

c) Auditor internal perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan terbaru 

tentang konsep& teknik dalam  internal auditing melalui Pendidikan 

profesi berkelanjutan (PPL).  

d) Auditor internal harus selalu meningkatkan kemampuan dibidang 

komunikasi (communication skills) baik lisan maupun tertulis terutama 

yang menyangkut bidang telekomunikasi selular.  

4. Dari permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan audit internal PT. 

Telkomsel Cabang Bandung, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

a) Banyak dikalangan para auditor internal yang kurang memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif dengan auditee-nya. 

Padahal pengetahuan yang dituntut dalam pelaksanaan tugas audit internal 

disamping pengetahuan tentang operasi perusahaan dan pengetahuan 

auditnya, adalah mutlak seorang auditor internal harus memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dengan auditee-nya. Adapun terjadi 

perbedaan sudut pandang antara auditor dan auditee adalah wajar saja, 

akan tapi hakikatnya tujuannya adalah sama untuk kepentingan 

perusahaan. 

b) Masih saja ada kecenderungan, orang-orang yang tidak disukai bisa 

dimasukan untuk ditempatkan ke Departemen Audit Internal. Ini bisa 

menyebabkan degradasi terhadap loyalitas, kejujuran, objektivitas dan 

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dalam memenuhi tanggungjawab 

profesinya. 

c) Dalam penempatan atau mutasi pejabat, biasa terjadi mutasi dari pejabat 

operasional dipindahkan menjadi Auditor Internal. Hal tersebut 



memungkinkan sang Auditor Internal yang bersangkutan memeriksa 

tempat dia bekerja semula. Hal ini bisa mengakibatkan tidak objektifnya 

pelaksanaan audit tersebut. 

d) Demikian juga dalam soal pemecatan atau sanksi terhadap karyawan. 

Audit investigasi yang dilakukan auditor internal, dalam laporan akhirnya 

bisa terjadi dengan memasukan usulan sanksi kepada direksi terhadap 

pihak yang tertuduh. Bisa juga terjadi sang direksi menyetujui usul auditor 

internal ini. Mekanisme seperti ini sangat berbahaya. Karena 

dikhawatirkan usulan sanksi auditor belum membahas semua aspek, 

seperti aspek hukum ketenagakerjaan, hukum pidana dsb. Karenanya hal 

yang paling bijak usulan sanksi dibuat dan diusulkan kepada direksi oleh 

satu team atau komite dengan berbagai bidang disiplin setelah mempelajari 

laporan audit investigasi dari auditor internal. 

e) Laporan audit sengaja dibuat tidak lengkap karena ada tujuan tertentu, atau 

dalam membuat ringkasan eksekutif tidak mencakup inti persoalannya, 

karena ketidak mampuan pelapor atau kesengajaan. 

5. Secara keseluruhan bahwa Peran Auditor Internal pada PT. Telkomsel Cabang 

Bandung sudah efektif. Hal ini terbukti dari Variabel Independen dengan 

persentase sebesar 87,50 %. Dan Variabel Dependen dengan persentase 84,00 

%, berarti Auditor Internal dinyatakan sangat berperan dalam menunjang 

kinerja manajer. Selanjutnya hipotesis yang menyatakan “Peran Auditor 

Internal yang memadai berperan dalam menunjang kinerja manajer” dapat 

diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dalam Auditor Internal sebagai alat untuk menunjang kinerja manajer 

a) Bagi pihak PT. Telkomsel sebaiknya pengauditan dilakukan oleh auditor 

yang independen 

b) Pimpinan PT. Telkomsel harus turut serta dalam memotivasi kinerja bagi 

para manajernya. 

c) Perlu adanya penetapan syarat-syarat bagi pihak yang akan menjadi staf 

auditor internal perusahaan. 

2. Dalam Kinerja Manajer 

a) Sebaiknya setiap manajer ditetapkan untuk satu jabatan atau tugas tertentu, 

karena terkadang ada manajer yang merangkap jabatan. 

b) Perusahaan dapat memperbaiki kinerja manajer internal perusahaan agar 

dapat berjalan dengan efisien. 

c) Kinerja Manajer yang memadai akan menunjang efektivitas para staf dan 

karyawan PT. Telkomsel Cabang Bandung. 

 

3. Bagi Pihak Eksternal PT. Telkomsel 

a) Sebagai bahan referensi yang dapat membantu dalam penelitian sejenis 

dan menambah pengetahuan dalam mengembangkan wawasan ilmiahnya 

mengenai masalah Auditor Internal. 

b) Untuk mengetahui seberapa besar Peran Auditor Internal Dalam 

Menunjang Kinerja Manajer di dalam PT. Telkomsel Cabang Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 


