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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

Audit Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas ERM  (Enterprise 

Risk Management), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang disusun 

sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam identifikasi 

masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian. Adapun 

kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT. Telkom sudah memadai. Hal ini diperkuat 

dengan data hasil penelitian yang dilihat dari skor per dimensinya. Adapun 

faktor yang mendukung kesimpulan ini diantaranya adalah Satuan Pengawas 

Intern di PT. Telkom sejauh ini sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK 

No.IX.1.5 dan Peraturan Pencatatan No.1A yang dikeluarkan oleh BEI. Hal 

tersebut dilihat dari: 

a. Independensi, di mana kedudukannya ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga Auditor Intern dapat bekerja secara bebas dan objektif 

b. Kemampuan profesi, dimana para auditor internal memiliki latar belakang 

pendidikan, kecakapan serta pengalaman yang memadai 

c. Pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai dengan program dan waktu yang 

telah direncanakan 

d. Pelaporan audit, dalam laporan audit disajikan sesuai dengan temuan-

temuan yang ada dan diberikan rekomendasi maupun saran-saran 

e. Tindak lanjut audit, Auditor Internal melakukan pengawasan terhadap 

tindak lanjut atas rekomendasi maupun saran-saran yang dilaporkan dalam 

laporan audit 
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2. PT Telkom telah menerapkan manajemen risiko mengacu pada kerangka kerja 

COSO Enterprise Risk Management. Perusahaan telah melakukan pengelolaan 

risiko yang memberi dukungan nyata pada pengelolaan bisnis, yaitu 

menjadikan manajemen risiko sebagai partner strategis unit bisnis melalui 

beberapa aktivitas dan melakukan kajian terhadap tindakan Direksi yang 

membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris yang dikhawatirkan 

menimbulkan risiko untuk waktu selanjutnya antara lain respon terhadap 

investasi infrastruktur layanan mobile broadband.  

3. Peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas ERM berdasarkan 

persentase yang diperoleh dan dihubungkan dengan kriteria yang telah penulis 

tentukan, dapat disimpulkan bahwa audit internal pada Telkom sangat 

berperan dalam meningkatkan efektivitas ERM, karena telah diperoleh 

persentase antara 76% - 100%. Dengan demikian hipotesis yang penulis 

kemukakan pada Bab I, yaitu “ Audit internal yang memadai dapat 

meningkatkan efektivitas ERM (Enterprise Risk Management)”, dapat 

diterima. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk perusahaan sebaiknya para Auditor diberikan pelatihan – pelatihan agar 

dapat meningkatkan keahlian dan  keterampilan teknis para auditor di 

perusahaan. 

2.  Untuk perusahaan sebaiknya pelaksanaan audit lebih baik ada penentuan atas 

tenaga kerja dalam suatu pelaksanaan kegiatan auditnya agar lebih efektif 

dalam pekerjaannya. 

3. Untuk perusahaan sebaiknya dibuat struktur organisasi dengan jelas, sehingga 

lebih efektif dalam pendelegasian wewenangnya. 

4. Untuk perusahaan seharusnya dilakukan pengawasan terhadap proses 

pengelolaan risiko  baik secara berkelanjutan maupun dengan penilaian 

terpisah agar dapat mengukur sejauh mana dampak ataupun kemungkinan 

yang akan diterima perusahaan dapat berdampak dalam pencapaian 

perusahaan. 
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5. Untuk perusahaan sebaiknya tetap dilakukan evaluasi terhadap proses 

manajemen risiko secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

6. Untuk peneliti selanjutnya dapat mencoba memperluas objek penelitian 

perusahaan agar dapat membandingkan 2 variabel tersebut antara satu 

perusahaan dengan perusahaan yang lain. 

 

 


