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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan aktivitas audit internal sistem manajemen mutu telah memadai, 

karena telah mendukung tujuan dari audit internal. Hal ini terlihat dari telah 

terpenuhinya karakteristik kememadaian audit internal yaitu dindependen, 

berkompeten, program audit, laporan audit, tindak lanjut. Hal ini terlihat dari 

hasil perhitungan statistik dimana kememadaian audit internal PT INTI 

(Persero) telah mencapai 77,6%, dengan kata lain responden menyatakan 

audit internal telah dilaksanakan secara memadai. Pernyataan tersebut juga 

dapat dibuktikan dengan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab 

IV, yaitu kememadaian audit internal pada PT INTI (Persero) 

2. Peran auditor internal SMI:IQMS PT INTI (Persero) dalam menunjang 

implementasi sistem manajemen mutu, dapat terlihat dari terpenuhinya unsur-

unsur verifikasi, evaluasi dan rekomendasi. Hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan statistik dimana kememadaian audit internal PT INTI (Persero) 

telah mencapai 85%, sehingga dapat diartikan bahwa auditor internal terbukti 

sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas implementasi sistem 

manajemen mutu. 

 

5.2 Saran 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan dengan objek penelitian 

pada PT INTI (Persero), maka penulis akan mencoba memberikan saran untuk 

dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

a. Pelaksanaan audit internal atas sistem manajemen mutu sebaiknya 

dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan dahulu kepada 

bagian atau divisi yang akan di audit agar implementasi manajemen 
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mutu telah berjalan dengan baik dan meminimalkan tindakan rekayasa 

oleh divisi. 

b. Penyusunan data hasil audit internal manajemen mutu sebaiknya 

diperbaiki dan disusun berdasarkan tanggal audit agar memudahkan 

pencarian data hasil audit bagi para penggunanya 

2. Untuk peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul yang sama, disarankan agar dapat memperluas dan menambah 

jumlah sampel atau responden yang akan diteliti dan melakukan 

penelitian yang lebih mendalam lagi, serta lebih kritis dalam membuat 

pertanyaan maupun dalam memperoleh data yang diperlukan.  

 
 

 

 

 


