
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan audit opersional dalam 

menunjang efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisa dan pembahasan maka secara menyeluruh ditarik 

kesimpulan bahwa audit operasional pada PT. Pupuk Kujang sudah 

berjalan sangat memadai dimana didapat uji hipotesis champion sebesar 

88% responden menjawab “Ya” dan 12% responden menjawab “Tidak”, 

dimana nilai ini terletak antara 76% - 100% yang menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan audit Operasional yang berjalan sudah  sangat 

memadai dengan melihat persentase yang ditunjukan baik pada tahap 

perencanaan, pendahuluan, penyusunan program kerja pemeriksaan, 

pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan tahap pelaporan pada bagian akhir 

mayoritas responden menjawab “Ya” terhadap pertanyaan-pertanyaan 

mengenai variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan bahwa 

penerapan audit operasional yang berjalan sudah sangat memadai.  

2. Berdasarkan analisa dan pembahasan pada variabel efektifitas penilaian 

prestasi kerja menunjukkan bahwa secara keseluruhan efektifitas penilaian 

prestasi kerja yang  dilakukan sangat efektif baik pada tahap persiapan 

maupun pada tahap penilaian, dimana di dapatkan dari hasil uji hipotesis 

champion mayoritas responden  menjawab “Ya” dengan persentase 

sebesar 82% sedangkan responden yang menjawab “Tidak” memperoleh 

persentase sebesar 12%, dengan kata lain responden menyatakan bahwa 

secara keseluruhan efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan yang 

dilakukan sangat efektif. 

 



 

3. Berdasarkan analisa dan pembahasan pada variabel peranan audit 

operasional dalam menunjang efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan 

didapat bahwa bahwa peranan audit operasional menunjukan persentase 

sebesar 91% yang telah di hitung dengan uji hipotesis champion, dengan 

kata lain hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peranan audit 

operasional dalam menunjang efektivitas penilaian prestasi kerja yang  

telah dilakukan sangat berperan  

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis pembahasan, saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Pada audit operasional perlu diperhatikannya ruang lingkup audit operasional 

dimana salah satunya memberikan wewenang yang lebih luas dan 

bertanggung jawab penuh atas penerapan audit operasional pada operasional 

perusahaan. 

2. Dalam penilaian berkala, seorang karyawan akan dinilai oleh manajernya 

masing-masing, hal tesebut menimbulkan kerawanan penilaian yang subjektif 

dan hal seperti inilah yang harus diperbaiki terus dengan membuat standar 

pengawasan melekat pada setiap manajer. 

3. Perlu adanya meningkatkan kejujuran dan keterbukaan salah satunya dengan 

meningkatkan faktor pengawasan operasional, hal dimungkinkan karena 

faktor manusia yang sulit diukur tingkat kejujuran. 

4. Perusahaan sebaiknya secara periodik melakukan evaluasi terhadap dampak 

audit operasional yang telah dilakukan perusahaan selama ini serta 

memperhatikan jalannya penilaian prestasi kerja karyawan yang terjadi 

didalam perusahaan. 

 

*** 

 

 

 


