
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Telkom Construction Center (TCC) dan 

pembahasan yang penulis lakukan mengenai peranan auditor internal dalam 

menunjang implementasi manajemen mutu pada Telkom Construction Center (TCC), 

bahwa: 

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

telah mendukung tujuan dari audit internal dan telah memenuhi keenam elemen 

atau unsur dari audit internal. Hal ini didukung oleh adanya fakta-fakta sebagai 

berikut: 

a. Adanya independensi yang terlihat melalui: 

1) Status organisasi yang baik, dan 

2) Objektivitas dalam memberi pendapat atas temuan audit. 

b. Kompetensi yang dimiliki anggota tim audit internal. Setiap anggota tim 

audit internal Telkom Construction Center (TCC) telah bersertifikat 

pelatihan audit internal 

c. Audit internal manajemen mutu Telkom Construction Center (TCC) 

memiliki rencana kegiatan yang disusun dengan baik. Program kegiatan 

audit internal dibagi ke dalam dua semester sehingga audit internal akan 

dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. 
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d. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit internal Telkom 

Construction Center (TCC) telah memadai, adanya aktivitas perencanaan, 

proses examination, pengkomunikasian hasil audit secara tertulis. 

e. Tindak lanjut dalam audit internal dilaksanakan oleh objek audit dan tim 

audit internal memberi saran dalam membantu meningkatkan implementasi 

manajemen mutu dsan memeriksa hasil tindak lanjut terhadap temuan 

auditor internal pada semester sebelumnya. 

2. Auditor internal pada Telkom Construction Center (TCC) berperan dalam 

menunjang implementasi sistem manajemen mutu, hal ini terlihat dari: 

a. Verifikasi (Verification) 

Tim audit internal melakukan audit secara berskala dan memakai metode-

metode analisis sehingga tim audit internal mampu memberikan 

rekomendasi yang tepat pada Telkom Construction Center (TCC) untuk 

mampu mengimplementasikan manajemen mutu dengan lebih baik lagi di 

masa akan datang. 

b. Evaluasi (Evaluation) 

Tim audit internal memeriksa kepatuhan (compliance audit) terhadap 

implementasi manajemen mutu Telkom Construction Center (TCC) di 

setiap unit kerja dan dibandingkan dengan dokumen referensi (standar) 

yaitu ISO 9001:2000. Di samping itu, tim audit internal juga memeriksa 

tindak lanjut dari temuan pada periode audit sebelumnya dan dibandingkan 

dengan rekomendasinya. 
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c. Rekomendasi (Recommendation) 

Tim audit internal memberikan rekomendasi sebagai bentuk bantuan bagi 

manajemen Telkom Construction Center (TCC) dalam menyelesaikan 

masalah manajemen mutu dan membantu dalam mengambil keputusan. 

 Selain faktor-faktor di atas, terdapat pula kelemahan-kelemahan, terutama pada 

memadai atau tidaknya audit internal dalam perusahaan. Berikut ini ada beberapa 

kelemahan yang dapat dikemukakan dalam mengaudit, pihak tim audit 

memberitahukan lebih dahulu sehingga unit-unit kerja dapat mempersiapkan segala 

sesuatu, dalam laporan audit tidak menjelaskan adanya prioritas perbaikan yang harus 

dilakukan (urgent). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat sebelumnya, penulis 

mencoba untuk mengemukakan saran-saran yang dimaksudkan untuk memberikan 

bahan sumbangan pada perusahaan dalam penyempurnaan keberadaan audit internal 

dan peranannya bagi perusahaan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dilakukan audit internal atas manajemen mutu lebih dari dua kali 

dalam satu tahun agar diperoleh jaminan bahwa implementasi manajemen mutu 

telah berjalan dengan baik; 
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2. Sebaiknya tim audit internal memberi penjelasan dan menetapkan prioritas 

perbaikan yang harus dilakukan oleh manajemen di masa yang akan datang; 

3. Sebaiknya tim audit internal membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko 

kegiatan perusahaan. 


