
ABSTRAK 

 

 Dalam pengendalian intern, kinerja manajemen sangatlah penting, karena 

merupakan inti dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang optimal. Kinerja 

manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam perusahaan, tetapi 

dalam pelaksanaan prosedur yang diterapkan, sering tidak sesuai dengan kinerja 

perusahaan tersebut serta pembagian tanggungjawab/ pendelegasian 

tanggungjawab tidak efektif dan sering kali tidak sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan pengendalian yang efektif dan efisien. 

Internal audit kepatuhan manajemen perusahaan merupakan salah satu fungsi 

yang membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian internal yang efektif 

dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian 

tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara 

berkesinambungan. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : “Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan 

Manajemen Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan pada PT.PINDAD (Persero) 

yang berlokasi di jalan Jendral Gatot Subroto No. 517 Bandung. Adapun tujuan 

dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit 

internal di PT. PINDAD (Persero), mengetahui pengendalian intern kepatuhan 

manajemen di dalam perusahaan, dan untuk mengetahui peran audit internal 

terhadap pengendalian intern kepatuhan manajemen perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode analisis deskriptif dan metode historis, sedangkan 

teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, 

observasi, kuesioner dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari penyebaran 

kuesioner kepada 15 orang responden yang berkaitan dengan topik yang diteliti 

pada PT. PINDAD (Persero) Bandung. Kemudian data yang diperoleh dari 

kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson Product 

Moment untuk mengetahui apakah audit internal yang memadai dapat berperan 

dalam kepatuhan manajemen perusahaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara peranan audit internal dengan kepatuhan 

manajemen perusahaan sebesar 0,792. Koefisien determinasinya sebesar 62,73%. 

Hal ini berarti bahwa peranan audit internal di PT. PINDAD (Persero) Bandung 

dipengaruhi oleh kepatuhan manajemen perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 

37,27% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang dalam penelitian ini 

tidak penulis teliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit internal yang memadai 

sangat berperan dalam kepatuhan manajemen perusahaan. 


