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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan serta berlandaskan 

pada pembahasan dan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan pada bab IV 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Norma Profesional di PT. Pos Indonesia (Persero) sudah 

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya 

standar audit yang dibuat oleh perusahaan. Standar Profesi audit ini dijadikan 

acuan oleh para internal auditor selain dari arahan pimpinan. Audit keuangan 

dilaksanakan secara teratur, dimana auditor memeriksa jumlah pos-pos yang 

cukup besar nilainya, hal ini dilaksanakan agar tidak terdapat kesalahan yang 

material yang menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak andal bagi para 

pemakainya. 

2. Informasi keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) sudah dapat dikatakan andal, 

karena penyusunannya sudah sesuai dengan syarat-syarat keandalan informasi 

keuangan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

3. Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilaksanakan menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan profesional audit internal dalam 

menunjang keandalan informasi keuangan perusahaan. Hubungan pelaksanaan 

profesional audit internal terhadap keandalan informasi keuangan perusahaan 
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sedang hal ini dapat dilihat dari perhitungan korelasi Rank Spearman yaitu 

0.556. Norma profesional audit internal berpengaruh positif terhadap 

keandalan informasi keuangan perusahaan, hal ini dapat dilhat dari hasil 

analisis regresi sederhana yaitu Y= 24,897+ 0,353X. Norma profesional audit 

internal mempengaruhi hanya sebesar 30.91 % terhadap keandalan informasi 

keuangan, sedangkan 69.09 %nya adalah faktor-faktor lainnya yang tidak 

diteliti oleh penulis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

saran yang dapat diberikan adalah 

1. Pada dasarnya pelaksanaan norma profesional audit internal yang dilakukan 

oleh bagian satuan pengawasan intern atau internal audit PT. Pos Indonesia 

(Persero) sudah berjalan dengan baik dan untuk penyempurnaan perlu 

ditingkatkan komunikasi yang baik dengan bagian yang diperiksa maupun 

audit eksternal. 

2. Mengenai penyajian laporan keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) sudah 

memadai maka hanya perlu dipertahankan agar informasi didalamnya dapat 

berguna dalam proses pengambilan keputusan.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

mengambil tema lain yang memungkinkan menghasilkan hubungan dan 

pengaruh yang kuat terhadap keandalan informasi keuangan seperti 

pelaksanaan audit laporan keuangan.


