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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Audit 

Internal dalam Efektifitas Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. yang berlokasi di Jalan Japati No. 1 Bandung – Jawa Barat, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Audit Internal pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. telah 

berjalan dengan sangat memadai. Hal ini dapat terlihat dari masing-masing 

indikator yang berada dalam kriteria sangat memadai, terdapat dalam 6 

(enam) indikator yaitu Independensi, Kompetensi, Program Audit Internal, 

Pelaksanaan Audit Internal, Laporan Audit Internal, Tindak Lanjut Audit 

Internal, masing-masing indikator tersebut telah dilaksanakan secara 

optimal yang terbukti dalam Tabel 4.8 yaitu hasil dari jawaban kuesioner 

tersebut menunjukkan  presentase 87% yang termasuk pada kriteria sangat 

memadai dalam rentang 76% - 100%. 

2. Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

telah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini dapat terlihat dari masing-

maisng indikator yang berada dalam kriteria sangat efektif, terdapat dalam 

8 (delapan) indikator yaitu, quantity of work, quality of work, job 

knowledge, creativeness, cooperation, dependability, intiative, personal 

qualities, masing-masing indikator tersebut telah dilaksanakan secara 

optimal yang terbukti dalam Tabel 4.9 yaitu hasil jawaban kuesioner 
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tersebut menunjukkan presentase 82% yang termasuk pada kirteria sangat 

efektif dalam rentang 76%-100%. 

3. Audit Internal pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. mempunyai 

peranan dalam efektifitas peningkatan kinerja karyawan. Hal ini dapat 

terlihat dari masing-masing indikator yang berada dalam kriteria sangat 

berperan dalam 3 (tiga) indikator yaitu, verification, compliance,  

evaluation, masing-maisng indikator tersebut telah dilaksanakan secara 

optimal yang terbukti dalam Tabel 4.10 yaitu hasil jawaban kuesioner 

tersebut menunjukkan presentase 87% yang termasuk pada kriteria sangat 

berperan dalam rentang 76% - 100%. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan, yaitu: 

1. Bagi perusahaan, untuk selalu meningkatkan Auditor internal dalam 

kualitas kinerjanya dengan memegang prinsip-prinsip yang telah ada, untuk 

menciptakan kualitas kinerja audit internal yang lebih memadai, dan 

perusahaan selalu berusaha untuk meningkatan efektifitas kinerja karyawan, 

dan audit internal terus mengawasi dan memperbaiki kegiatan operasi 

perusahaan agar dapat berjalan dengan baiik sesuai dengan prosedur 

perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang 

sama diharapkan dapat meneliti di perusahaan yang berbeda atau bahkan 

menambahkan jumlah perusahaan yang diteliti. Supaya peneliti selanjutnya 

dapat mengetahui kememadaian audit internal dan kinerja karyawan di 

perusahaan selain yang peneliti teliti saat ini dan dapat melengkapi 

kekurangan pada peneliti sebelumnya. 

 

 




