
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian pada pada Puslitbang tekMIRA yang berkantor 

pusat di kota Bandung, penulis dapat memahami dengan jelas tentang topik yang 

menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pada internal audit dan 

fungsi penelitian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian yang dilandasi dengan 

teori-teori pendukung membuat penulis yakin dapat mengambil suatu kesimpulan 

dari penelitian ini. Kesimpulan ini juga didukung oleh pembahasan secara statistik 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan audit operasional secara statistik berperan signifikan terhadap 

efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian pada 

Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota Bandung. 

2. Pelaksanaan survei pendahuluan secara statistik berperan signifikan 

terhadap efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian 

pada Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota Bandung. 

3. Pembuatan program audit secara statistik berperan signifikan terhadap 

efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian pada 

Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota Bandung. 
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4. Pelaksanaan kerja lapangan secara statistik berperan signifikan terhadap 

efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian pada 

Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota Bandung.  

5. Pelaporan dan tindak lanjut secara statistik berperan signifikan terhadap 

efektivitas penilaian prestasi kerja karyawan bagian kepegawaian pada 

Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota Bandung. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran 

kepada pihak-pihak di bawah ini: 

1. Auditor Internal pada Puslitbang tekMIRA 

• Para auditor internal dalam melaksanakan audit operasional harus betul-

betul memahami terlebih dahulu kegiatan yang akan diteliti dan dapat 

menemukan kegiatan mana yang perlu perbaikan. 

• Para auditor internal yang melaksanakan audit operasional terhadap 

manajemen perusahaan tersebut, khususnya karyawan di bagian 

kepegawaian disarankan untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi 

dalam manajemen perusahaan, yaitu kebijakan-kebijakan baru, perubahan 

peraturan, bisnis proses dan lain-lain. 

• Untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam manajemen 

Puslitbang tekMIRA, auditor internal disarankan untuk meningkatkan 
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hubungan baik dengan jajaran manajemen seperti koordinator maupun staf 

pelaksana dengan tidak meninggalkan prinsip independensi. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang lebih objektif dari nara 

sumber sehingga dapat diolah untuk merumuskan saran-saran perbaikan. 

2. Manajemen di Puslitbang tekMIRA yang berkantor pusat di kota 

Bandung 

  Penulis memberikan saran khusus untuk masalah penilaian prestasi kerja 

karyawan agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga kualitas dan kuantitas karyawan 

dalam bekerja lebih baik dan manajer dapat menjamin hasil kerja karyawan yang 

bersangkutan. Karena kualitas dan kuantitas kerja karyawan yang akan menentukan 

baik buruknya kinerja perusahaan tersebut. Namun demikian, masalah lain juga 

sebaiknya mendapat perhatian, seperti masalah kesejahteraan karyawan, sarana dan 

prasarana pendukung dan lain sebagainya yang menjadi penyeimbang bagi penilaian 

prestasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan, maksudnya agar karyawan 

mendapatkan keyakinan bahwa perusahaan juga akan memberikan yang terbaik untuk 

dirinya. 

3. Peneliti selanjutnya 

  Audit operasional memang merupakan topik yang sering diambil untuk 

penelitian, namun sebenarnya banyak objek yang dapat dikaitkan dengan audit 

operasional ini yang belum banyak diteliti, lebih bagus apabila penelitian yang 

dilakukan bersifat interdisiplin atau antar bidang ilmu. Jika melihat trend-trend bisnis 
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yang terjadi saat ini, dapat diteliti berbagai masalah yang menarik untuk diteliti dan 

dikaitkan dengan audit operasional. Misalnya masalah pengelolaan sumber daya 

manusia yang sering terabaikan oleh manajemen perusahaan. 

  Terabaikannya fungsi yang penting ini dapat dipengaruhi kinerja perusahaan, 

seperti ancaman mogok karyawan dan lain sebagainya. Jika ini dikaitkan dengan 

audit operasional, maka akan dapat dilakukan suatu penelitian tentang audit 

operasional yang dikaitkan dengan bidang manajemen sumber daya manusia seperti 

yang penulis lakukan. Apabila pada penelitian ini penulis mengambil topik lain 

seperti rekruitmen karyawan, pelatihan karyawan, restrukturisasi karyawan dan lain 

sebagainya. Dalam topik yang lebih khusus lagi peneliti dilakukan terhadap 

penerapan Human Resources Audit bukan audit operasional secara luas dan untuk itu 

telah ada beberapa sumber bacaan yang menunjang untuk dilakukannya suatu 

penelitian. Disarankan peneliti selanjutnya dapat mengambil suatu topik lainnya 

misalmya kesejahteraan, pemberian kompensasi dan bonus, yang terjadi isu atau 

topik hangat bagi karyawan pada level bawah, namun yang memiliki andil yang besar 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Masalah ini sering terabaikan oleh para 

pengusaha yang juga bisa mengakibatkan pemogokan karyawan. Untuk masalah 

tersebut inti permasalahan yang mendasari mengapa kompensasi dan kesejahteraan 

terabaikan masih belum ditemukan secara pasti dan uniknya setiap perusahaan 

memiliki penyebab yang berbeda-beda. Tentunya ini menarik untuk diteliti. 

Penelitian ini juga dapat dilakukan pelatihan yang ada di perusahaan, baik dari segi 
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biaya, hasil yang dicapai dengan adanya penelitian tersebut dan lain sebagainya 

sesuai dengan minat dan kemampuan peneliti selanjutnya.           
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