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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

profesionalisme satuan pengawas intern terhadap implementasi good corporate 

governance, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

5.1.Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Profesionalisme satuan pengawas pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung yang dilakukan satuan pengawas intern 

telah diterapkan dengan baik sesuai dengan hasil pengujian. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwaGood Corporate Governancepada PT Pos 

Indonesia telah diimplementasikan dengan baik, hal ini di dukung dengan 

terpenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, 

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan  kewajaran. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, profesionalisme satuan pengawas intern 

berpengaruh terhadap implementasi good corporate governance. 

4. Berdasarkan hasil pengujian yang perlu ditingkatkan pada indikator 

profesionalisme satuan pengawas intern danindikatorimplementasiGood 

Corporate Governance, yaitu: 

a. Kelemahan bagian Profesionalisme Satuan pengawas Intern: 

1) Satuan pengawas intern masih ada pada kriteria cukup sampai tidak 

pernah dengan persentase terbesar yaitu Satuan pengawas Intern masih 
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kurang dalam memberikan jasa dalam meningkatkan integritas informasi 

keuangan. 

2) Terdapat Satuan Pengawas Intern yang belum mematuhi standar dan 

kode etik. 

b. Kelemahan bagian Implementasi Good Corporate Governance: 

1) informasi yang disampaikan belum lengkap dan akurat serta tepat waktu. 

2) pemegang kepentingan lainnya, selain pemegang saham belum mendapat 

informasi yang relevan 

3) Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan sistem reward and 

punishment. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang 

kiranya dapat bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan  

a. Satuan Pengawas Intern pada PT Pos Indonesia perlu meningkatkan 

integritas informasi keuangan Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan 

profesionalisme satuan pengawas intern sebagai individu yang memiliki 

kapasitas sebagai konsultan bagi manajemen selain itu, satuan pengawas 

intern diwajibkan patuh pada standar dan kode etik dengan mengikuti 

pelatihan profesional. 

b. Guna terwujudnya Good Corporate Governance khususnya mengenai 

transparansi harus lebih ditingkatkan dan diawasi seperti PT Pos Indonesia 

perlu memberikan peningkatan informasi atau laporan yang akurat dan tepat 
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waktu mengenai kinerja perusahaan dan melakukan keterbukaan dalam 

penyampaian kebijakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan dengan cara 

memiliki pedoman good corporate governance, perusahaan yang harus 

diawasi, kemudian direalisasiakan atau dilaksanakan apabila masih belum 

terjadi peningkatan sebaiknya perusahaan menerapkan sistem reward and 

punishment agar kinerja perusahaan berjalan dengan baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti berikutnya agar mengevaluasi kembali pertanyaan–

pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner penelitian ini terutama untuk 

jawaban yang menyimpang atas kemampuan satuan pengawas intern dan 

penelitian juga harus dapat diperkuat dengan melakukan seleksi responden 

yang lebih baik. Misalnya kuisioner ditujukan kepada satuan pengawas intern 

yang memiliki pengetahuan lebih mengenai audit. 

 

 

 

 

 


