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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini pada PT. INTI Persero serta pembahasan 

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern pada PT. INTI (Persero) sudah 

memadai dan memiliki nilai kualifikasi sebesar 77%, 80%, 75%, dan 75% 

sehingga termasuk dalam kategori memadai dan nilai rata-rata total kualifikasi 

jawaban dari responden sebesar 77% dimana skor ini berada pada interval 

61% - 80% yang berkategori memadai, serta dapat dilihat dengan adanya 

independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan.

2) Kepatuhan manajemen terhadap peraturan Perundang-Undangan pada                   

PT. INTI (Persero) dikatakan memadai dan memiliki nilai kualifikasi sebesar 

84% dimana skor ini bereda pada interval 81% - 100% yang berakategori 

sangat memadai, yaitu kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

3) Satuan Pengawasan Intern berperan secara positif dalam menunjang 

kepatuhan manajemen terhadap peraturan perundang-undangan pada PT. INTI 

(Persero) sebesar 53,44% dan sisanya sebesar 46,56% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lainnya, dimana hubungan antara kedua variabel tersebut kuat 

dengan arah positif. Berdasarkan pengujian hipotesis, karena nilai thitung lebih 

besar dari ttabel maka Ho ditolak. Artinya, peranan Satuan Pengawas Intern 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan manajemen terhadap 

peraturan perundang-undangan pada PT. INTI (Persero).
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5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di PT. INTI (Persero), penulis ingin 

memberikan saran kepada perusahaan mengenai keadaan yang tengah 

berlangsung selama ini, adapun saran-saran tersebut adalah:

1) SPI di PT. INTI (Persero) diharapkan untuk terus mengikuti dan memantau 

setiap kebijakan yang diambil manajemen berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan.

2) SPI PT. INTI (Persero) diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya 

dalam melaksanakan audit keuangan dan operasional serta menilai 

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran 

perbaikan bagi pihak manajemen. 


