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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis terhadap 

Yayasan LAPI ITB serta berdasarkan teori yang mendasari penelitian ini 

mengenai Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal 

Kas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Audit Internal 

Pelaksanaan audit internal pada Yayasan LAPI ITB sudah memadai, hal ini 

ditunjang oleh terlaksananya audit internal yang sesuai dengan Standar 

Profesional Audit Internal antara lain: independensi, kemampuan profesional, 

lingkup pekerjaan audit internal, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan 

manajemen bagian audit internal. Hal tersebut juga didukung oleh data yang 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,20 yang artinya sangat memadai karena 

berada pada kategori 4,20 – 5,00. 

2. Efektivitas Pengendalian Internal Kas 

Efektivitas pengendalian internal kas pada Yayasan LAPI ITB sudah efektif. 

Hasil kuesioner membuktikan bahwa efektivitas pengendalian internal kas 

Yayasan LAPI ITB sudah dalam kategori baik yang ditunjang oleh 

efektifnya: 

a. Tujuan Pengendalian Internal Kas: reliabilitas laporan keuangan, efisiensi 

dan efektivitas operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan. 
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b. Unsur-unsur Pengendalian Internal: lingkungan pengendalian, penaksiran 

risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan 

pemantauan. 

Hal tersebut juga didukung oleh data yang memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 4,20 yang artinya sangat efektif karena berada pada kategori 4,20 

– 5,00. 

3. Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Kas 

Terdapat pengaruh yang signifikan audit nternal terhadap efektivitas 

pengendalian internal kas. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis nilai t-

hitung diperoleh lebih besar dari t-tabel (t hitung = 3,208 > ttabel = 1,681) maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi Yayasan LAPI ITB yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sebaiknya kinerja unit audit internal pada Yayasan LAPI ITB lebih 

ditingkatkan lagi melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan 

yayasan secara kontinyu agar staf memiliki pengetahuan, kecakapan, dan 

disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan audit serta dapat 

menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. 

b. Dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian, unit audit internal Yayasan 

LAPI ITB sebaiknya lebih memperjelas job description yang ada agar 
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adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mengurangi risiko 

kecurangan. 


