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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1      Simpulan  

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear sederhana 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

internal pada beberapa BUMN di Kota Bandung yaitu PT. Kereta Api 

Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Pos Indonesia sudah 

termasuk ke dalam kategori sangat baik. Namun dalam hal ini masih 

adanya beberapa yang perlu ditingkatkan diantaranya objektivitas, 

kompetensi, dan kinerja pekerjaan auditor dalam melaksanakan tugas 

auditnya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan good 

corporate governance pada beberapa BUMN di Kota Bandung yaitu PT. 

Kereta Api Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Pos 

Indonesia termasuk kedalam ketgori sangat baik. Namun dalam hal ini 

masih adanya beberapa yang perlu ditingkatkan diantaranya transparansi, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas operasional perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 

audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerapan 

good corporate governance. Semakin tinggi kualitas audit internal, maka 
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akan semakin tinggi pula penerapan good corporate governance yang 

dilakukan suatu perusahaan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terdapat hal-hal yang pelu ditingkatkan pada 

beberapa indikator, yaitu : 

a. Kualitas Audit Internal 

1)  Terdapat beberapa auditor yang dianggap masih memihak kepada 

auditee, kurang profesional, dan memiliki hubungan istimewa 

dengan auditee dalam melaknsakan tugas audit. 

2)  Terdapat beberapa auditor yang dianggap masih memiliki 

pengetahuan yang kurang dalam auditing, teori orgnanisasi, 

kemampuan untuk wawancaran dan membaca cepat, serta dalam 

melakukan audit investigatif. 

3)  Terdapat beberapa auditor yang dianggap masih kurang 

bertanggungjawab atas audit yang dilakukan dan menjunjung 

tinggi kode etik profesionalisme auditor internal. 

b. Penereapan Good Corporate Governance 

1)  Perusahaan dianggap masih kurang terbuka dalam proses 

pengambilan keputusan, menyampaikan informasi secara lengkap, 

akurat, dan tepat waktu, serta menyampaikan informasi yang 

sama kepada pemangku kepentingan. 

2)  Perusahaan dianggap masih kurang relevan dalam memberikan 

infromasi kepada stakeholder (primer atau sekunder). 
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5.2 Saran 

1. Untuk beberapa BUMN di Kota Bandung (PT. Kereta Api Indonesia, PT. 

Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Pos Indonesia) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

signifikan kualitas audit internal terhadap penerapan good corporate 

governance. Namun terlepas dari hasil tersebut berdasarkan hasil 

rekapitulasi tanggapan responden masih terdapat beberapa yang masih 

perlu ditingkatkan. Untuk itu, maka beberapa BUMN di Kota Bandung 

yaitu PT. Kereta Api Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. 

Pos Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya mengenai 

beberapa hal, diantaranya : 

a. Kualitas Audit Internal 

1) Objektivitas. Auditor diharapkan dapat meningkatkan 

objektivitasnya dalam melaksanakan tugas audit dengan tidak 

memihak kepada siapapun, bekerja secara profesional, dan 

menghindari adanya hubungan istimewa dengan auditee.  

2) Kompetensi. Adanya pemilihan yang selektif terhadap auditor, 

dalam hal ini pemilihan auditor yang kompeten akan menentukan 

kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu untuk 

meningkatkan komptensi auditor juga dapat dilakukan dengan 

mengadakan program pelatihan mengenai auditing atau program 

pendidikan berkelanjutan, guna menambah kompetensi auditor. 
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3) Kinerja Pekerjaan. Auditor diharapkan memiliki tanggung jawab 

penuh atas tugas auditnya, auditor harus memathui peraturan atau 

hukum yang berlaku, dan mematuhi kode etik profesionalisme 

auditor internal. 

Kepala bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) juga diharapkan dapat 

mengawasi setiap auditornya dalam melaksanakan tugasnya, dan 

memberikan hukuman bagi auditor yang melanggar peraturan. Hal itu 

dimaksudkan agar fungsi auditor intenral berjalan dengan baik untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

b. Penerapan Good Corporate Governance 

1) Transparansi. Perusahaan diharapkan terbuka dalam proses 

pengambilan keuptusan, menyampaiakan informasi baik informasi 

keuangan atau non keuangan kepada stakeholder secara lengkap, 

akurat, dan tepat waktu, serta menyampaikan informasi yang sama 

kepada stakeholder. Dalm hal ini perusahaan harus transparan 

dalam proses pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan 

2) Kewajaran. Perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi 

yang relevan kepada stakeholder (primer atau sekunder). 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan satu faktor saja yaitu skualitas audit internal seperti 

dalam penelitian ini, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi penerapan good corporate governance 
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seperti halnya pengendalian internal, auditor internal, sumber daya 

manusia, dll. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada beberapa BUMN di Kota Bandung yaitu PT. Kereta Api 

Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara VIII, dan PT. Pos Indonesia, 

namun dapat menggunakan seluruh perusahaan BUMN di Kota 

Bandung atau Perusahaan Swasta di Kota Bandung sehingga dapat 

memeberikan gambaran umum dan terkini mengenai masalah yang 

terkait dengan penelitian ini. 

 


