
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) dan didukung 

dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis 

dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah dijalankan 

dengan cukup efektif, hal ini terlihat dari hasil perhitungan statistik dimana 

efektifitas pengendalian intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

mencapai 72.17%, artinya pengendalian intern di PT. Pos Indonesia 

(Persero) dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

dilaksanakannya komponen-komponen pengendalian intern di PT. Pos 

Indonesia (Persero) dengan cukup efektif, yang terdiri dari : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penetapan risiko 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Monitoring 

Proses pelaksanaan pengendalian intern di PT. Pos Indonesia (Persero) 

secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan cukup efektif. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya usaha PT. Pos Indonesia (Persero) untuk 

menjalankan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif. 

2. Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Pos Indonesia (Persero) 

telah dijalankan dengan cukup efektif, hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan statistik dimana efektifitas Good Corporate Governance di 

PT. Pos Indonesia (Persero) telah mencapai 66.67%, artinya pelaksanaan 

Good Corporate Governance di PT. Pos Indonesia (Persero) dapat 

dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari dilaksanakannya prinsip-



prinsip Good Corporate Governance di PT. Pos Indonesia (Persero)  

dengan cukup efektif, yang terdiri dari : 

1. Transparansi (transparency) 

2. Kemandirian (independency) 

3. Akuntabilitas (Accountability) 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

5. Kewajaran (Fairness) 

Proses pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Pos Indonesia 

(Persero) secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan cukup 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha PT. Pos Indonesia (Persero) 

untuk menjalankan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan 

efektif. 

3. Pengendalian intern bermanfaat di dalam menunjang tercapainya Good 

Corporate Governance di PT. Pos Indonesia (Persero), karena 

pengendalian intern bermanfaat di dalam mewujudkan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance, yaitu transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Bedasarkan hasil 

perhitungan statistik yang diperoleh dari jawaban responden melalui 

kuesioner didapat hasil sebesar 78%, artinya pengendalian intern sangat 

bermanfaat di dalam menunjang tercapainya Good Corporate Governance. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1) Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan 

untuk melaksanakan Good Corporate Governance karena dalam 

jangka panjang diharapkan akan memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kemajuan perusahaan. 

2. Dengan melihat perkembangan dunia usaha yang semakin komplek 

dan penuh persaingan, dimana kemajuan suatu perusahaan 



tergantung dari pengelolaan sumber dana dan sumber daya 

perusahaan yang efektif dan efisien serta maksimal, maka 

diharapkan dengan adanya Good Corporate Governance dapat 

mempertahankan kemajuan perusahaan sesuai dengan visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang akan dicapai, sehingga Good 

Corporate Governance akan terwujud sesuai dengan prinsip-

prinsip dan mampu menjawab tantangan dunia bisnis sekarang. 

3. Perusahaan harus berusaha meningkatkan penggunaan teknologi 

informasi untuk mendukung kegiatan perusahaan yang lebih efektif 

dan efisien serta tepat waktu. 

 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

yang sama, disarankan agar melakukan penelitian dengan jumlah 

perusahaan yang lebih banyak. Dengan menambah jumlah perusahaan 

yang diteliti diharapkan hasil penelitian akan lebih representatif. Dengan 

demikian diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa memperbaiki 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


