
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal penggajian yang dijalankan oleh PT. Pindad 

(Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan tori yang menguatkan. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya pemisahan fungsi dari bagian personalia, bagian pencatatn 

waktu kerja, bagian  pembuat daftar gaji dan juga bagian yang melakukan 

pembayaran gaji.  Selain itu data yang diperoleh melalui  kuesioner yang 

dibagikan kepada anggota tim Satuan Pengawas Intern, menurut masing-

masing persepsi anggota, menguatkan hal tersebut. Dari analisis yang 

dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa audit internal telah dilaksanakan 

dengan memadai. 

2. Peranan audit internal penggajian di PT. Pindad (Persero) telah dilaksanakan 

dengan memadai. Hal ini dapat dilihat dari perolehan data melaui kuesioner 

yang diisi oleh anggota Satuan Pengawas Intern berdasarkan persepsi masing-

masing anggota. Dan juga proses verivikasi proses penggajian telah melaui 

tahap-tahp yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yaitu diawali oleh bagian 

personalia, kemudian bagian payroll menyususun daftar gaji, yang kemudian 

disahkan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan, untuk selanjutnya bagian 

kasir melakukan pembayaran gaji melalui transfer ke rekening para pegawai 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis yaitu “audit internal 

penggajian telah dilaksanakan dengan memadai“ dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Pindad (Persero) Bandung 

dan berdasarkan pembahasan Bab IV, penulis sampaikan beberapa saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk meningkatkan peranan audit internal dan 

efektivitas pengelolaan sistem penggajian : 

1. Agar pelaksanaan pengelolaan sistem penggajian lebih efektif, sebaiknya 

disusun suatu sistem dan prosedur yang baku, dan juga didukung dengan 

bentuk flowchart. Hal ini untuk memudahkan dalam pengambilan bukti, 

dokumen dan catatan yamg berhubungan dengan penelolaan sistem penggajian 

dengan lebih akurat. 

2. Sebaiknya kegiatan audit yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya, tidak 

selalu pada periode dan bulan yang tetap pada setiap tahunnya. Apabila 

kegiatan audit yang dilakukan ini sudah dianggap rutin dan waktu 

pemeriksaannya telah diketahui oleh objek audit, maka audetee bisa bersiap 

untuk menghadapi kegiatan pemeriksaan ini, termasuk untuk mengantisipasi 

terunkapnya kecurangan yang ada didalam objek audit tersebut.  

3. Sebaiknya tim Satuan Pengawas Intern lebih sering lagi diikutsertakan dalam 

seminar-seminar tentang audit internal sehingga dapat selalu memperbaharui 

informasi dan relevan dengan perkembangan yang berhubungan dengan audit 

internal yang ada. Sehingga dikemudian hari tidak menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pengendalian intern di perusahaan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan memperbaiki kualitas 

kuesioner dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


