
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran. 

Kesimpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan perusahaan sudah melaksanakan fungsi audit internal 

dengan baik. Pelaksanaan fungsi Audit internal yang dilakukan perusahaan 

sudah berjalan dengan baik, dengan dilaksanakannya perencanaan 

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, 

rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan, dan monitoring tindak lanjut 

pemeriksaan. 

2. Perwujudan Good Corporate Governance sudah terwujud dengan baik, 

kesimpulan ini diambil berdasarkan pelaksanaan transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam operasional 

perusahaan. 

3. Terdapat hubungan yang cukup erat antara fungsi audit internal dengan 

perwujudan Good Corporate Governance, dengan arah hubungan yang searah 

sebesar 0.542. Sedangkan pengaruh fungsi audit internal terhadap perwujudan 

Good Corporate Governance sebesar 29.38%, dan sisanya sebesar 70.62% 

dipengaruhi faktor-faktor lain. Selanjutnya, dari hasil pengujian terlihat bahwa 

nilai thitung (3.414) lebih besar dibanding nilai ttabel (2.048), sehingga                        

Ho ditolak. Artinya terdapat hubungan fungsi audit internal dengan 

perwujudan Good Corporate Governance. 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya diadakan program pendidikan dan pelatihan secara teratur bagi 

internal auditor, sehingga dapat memantau perkembangan keahlian dan 

kemampuan para auditor internal secara kontinyu. 

2. Sebaiknya ada standar pendidikan dalam penerimaan karyawan, khususnya 

bagi auditor internal, misalnya auditor internal harus mempunyai latar 

belakang pendidikan minimal S1. 

3. Sebaiknya auditor internal mempertahankan kinerja kerja yang telah dicapai 

dan memantau agar temuan dan rekomendasi yang berkaitan dengan aktivitas 

pengendalian kas dapat berjalan dengan baik. 

4. Sebaiknya auditor internal melakukan penelaahan terhadap peraturan Good 

Corporate Governance 

5. Sebaiknya manajemen dapat memberi keleluasaan kepada para auditor 

internal dalam melaksanakan audit 

6. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga perusahaan saja, maka 

untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk memperbanyak 

jumlah objek penelitiannya 

7. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya gunakan pemilihan variabel lainnya 

agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain yang dapat mewujudkan Good 

Corporate Goevernance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


