
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai 

peranan audit internal terhadap kepatuhan manajemen perusahaan, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Peranan audit internal pada PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung telah memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner yaitu terdapat sekitar 70% 

responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan syarat 

peranan audit internal dan karakteristik audit internal. Dan sisanya 30% responden 

kurang setuju, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

2. Pengendalian intern kepatuhan manajemen pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

Bandung tahun 2008 dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban 

kuesioner yaitu terdapat sekitar 85% responden menyetujui pernyataan-pernyataan 

yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pengendalian yang memadai serta 

tercapainya tujuan pengendalian intern kepatuhan dan 15% responden menyatakan 

tidak setuju, yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian yang dilakukan penulis. 

3. Besarnya peranan audit internal terhadap kepatuhan manajemen pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) sebesar 40,68%. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

yang telah dilakukan. Oleh karena itu dapat membuktikan  bahwa audit internal 

sangat berperan dalam kepatuhan manajemen perusahaan. Dengan demikian 

penelitian penulis dapat diterima.  

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

Setelah melihat hasil penelitian dan mengambil kesimpulan, maka penulis 

memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan audit internal, auditor sebaiknya tidak memberitahukan 

kepada objek yang diteliti bahwa akan diadakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan 

agar didapat suatu kondisi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Sehingga dengan demikian dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam perusahaan. 

2. Agar struktur pengendalian intern kepatuhan perusahaan ini lebih akurat dan 

efisien, maka semua elemen yang ada pada struktur pengendalian intern ini 

diawasi dengan lebih ketat agar dapat meminimalisasi kecurangan yang mungkin 

terjadi dalam proses pengendalian internal khususnya keakurasian dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing.  

3. Agar pihak auditor tidak hanya berperan dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

pengendalian intern saja, tetapi diharapkan auditor memberikan saran agar 

pengendalian internal dalam perusahaan dapat lebih ditingkatkan kembali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


