
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada PT. 

PINDAD (Persero) mengenai peranan audit internal terhadap kepatuhan 

manajemen perusahaan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT. PINDAD (Persero) yang dilakukan 

auditor internal dinilai memadai, hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan audit 

internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), Auditor 

Internal yang independent dan kompeten serta dalam melaksanakan 

pemeriksaannya terlebih dahulu menetapkan tujuan audit internal, 

tanggungjawab dan wewenang audit internal, program kerja audit internal, 

pelaksanaan audit internal dan laporan serta tindak lanjut audit internal. di 

dalam perusahaan tersebut. 

2. Pengendalian intern kepatuhan yang dilakukan oleh PT. PINDAD (Persero) 

dinilai memadai, hal ini terlihat dari unsur-unsur pengendalian intern yang 

meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, 

dan pemantauan serta dalam unsur-unsur tersebut memperhatikan tujuan 

pengendalian intern kepatuhan meliputi keabsahan, otorisasi, kelengkapan, 

klasifikasi, ketepatan waktu, dan pengikhtisaran untuk mencapai tujuan 

pengendalian intern perusahaan.. 

3. Berdasarkan uraian dan perhitungan yang telah dikemukakan pada Bab IV dan 

berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukan, dapat disimpulkan bahwa 

audit internal telah berperan dalam menunjang pengendalian intern kepatuhan. 

Ini terbukti dari hasil analisis korelasi pearson product moment dimana 

diperoleh hasil 0,792 yang dapat diinterprestasikan mempunyai hubungan 

yang sangat kuat. Dengan t hitung (4,673) > t tabel (2,160) atau dengan kata lain 

H0 ditolak. Selain itu auditor internal memberikan saran dan rekomendasi 

terhadap hasil pemeriksaan apabila terjadi penyimpangan yang berhubungan 



dengan pengendalian intern kepatuhan. Dari rekomendasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk pengambilan 

keputusan dalam menentukan kegiatan selanjutnya. 

 

5.2. Saran 

Setelah dilakukan penelitian atas peranan audit internal terhadap 

kepatuhan manajemen pada PT. PINDAD (Persero) penulis mencoba untuk 

mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

 

1. Bagi Perusahaan 

1. PT. PINDAD sebaiknya mengadakan seminar pengenalan kepada kampus, 

diharapkan agar mahasiswa dapat lebih memahami praktek di lapangan 

mengenai pelaksanaan audit internal. 

2. PT. PINDAD sebaiknya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

karyawan di Divisi SPI, agar kinerja pengelolaan yang dilakukan 

karyawan dapat lebih baik dan efektif serta efisien. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas 

penelitiannya, yaitu : 

a. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang 

berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang dapat meningkatkan kepatuhan manajemen perusahaan. 

 

 


