
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengendalian intern dalam meningkatkan Good Corporate Governance dan 

didukung dengan teori-teori serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Pengendalian Internal pada PT. Pindad (Persero) adalah 

sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden yang menyatakan 

sangat setuju sebesar 17,2%, menyatakan setuju 65,3%, menyatakan ragu-

ragu sebesar 13,2%, dan yang menyatakan tidak setuju 4,4% dan tidak ada 

yang menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 

3,74 yang berada pada interval 3,40 

 

4,19 yang termasuk kategori 

memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern 

yang dilaksanakan di PT. Pindad telah memadai.  

2) Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Pindad (Persero) adalah 

sudah di terapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden 

yang menyatakan sangat setuju sebesar 26,3%, menyatakan setuju 57,5%, 

menyatakan ragu-ragu sebesar 8,4%, dan yang menyatakan tidak setuju 

7,7% dan tidak ada yang menyatakan sangat tidak setuju. Sedangkan nilai 

rata-rata sebesar 3,82 yang berada pada interval 3,40 

 

4,19 yang termasuk 

kategori memadai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata- 

rata Good Corporate Governance yang diterapkan di PT. Pindad telah 

memadai. 



3) Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi Rank Spearman 

diperoleh rs 0,67. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, dapat dikatakan terdapat hubungan yang kuat antara 

Pengendalian Intern  dengan Efektivitas Good Corporate Governance dan 

keduanya mempunyai hubungan yang searah. 

Setelah diadakan pengujian hipotesis ternyata nilai t hitung (2,552) 

> t tabel (1,860), sehingga Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis 

alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern 

berpengaruh dalam meningkatkan  Good Corporate Governance  dapat 

diterima. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determininasi diperoleh 

persentase sebesar 45%. Hal ini berarti Pengendalian Intern berperan 

dalam meningkatkan Good Corporate Governance sebesar 45%. Dan 

sisanya 55% dipengaruhi oleh  faktor- faktor lain yang tidak dapat diukur, 

misalnya berbagai kebijakan dan prosedur.  

5.2 Saran 

3) Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran berikut digunakan untuk 

pihak-pihak yang mungkin dap Bagi Perusahaan 

d. Memperjelas job description agar seluruh karyawan dapat bekerja 

dengan efektif dan efisien. 



e.  Sebaiknya perusahaan dapat lebih meningkatkan penggunaan teknologi 

informasi untuk mendukung kegiatan perusahaan yang lebih efektif dan 

efisien serta tepat waktu. 

f. Perusahaan diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan untuk 

menerapkan Good Corporate Governance dalam setiap pelaksanaan 

operasional perusahaan. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan bagi rekan yang akan melakukan penelitian yang 

sama, diharapkan dapat menganalisis kembali mengenai sisa dari 

persentase pengaruh pengendalian intern dalam meningkatkan good 

corporate governance sebesar 55%. Disamping itu penelitiannya tidak 

hanya dilakukan pada satu perusahaan saja melainkan beberapa 

perusahaan yang sudah menerapkan Good Corporate Governance.            


