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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Audit internal di PT Pos Indonesia (Persero) sudah diterapkan, hal ini 

berdasarkan pernyataan yang dominan menyatakan setuju dan termasuk 

kategori baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan karena memiliki nilai 

di bawah rata-rata. 

2. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Pos Indonesia (Persero) telah 

dilaksanakan dengan memadai hal ini berdasarkan pernyataan yang dominan 

menyatakan setuju dan termasuk kategori baik, namun masih ada yang perlu 

ditingkatkan karena memiliki di bawah rata-rata. 

3. Audit internal berpengaruh dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT 

Pos Indonesia (Persero) yang memiliki hubungan yang kuat berdasarkan hasil 

uji koefisien determinasi, diperoleh nilai yang signifikan. Selain itu dapat 

dilihat juga dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau Ha 

diterima, artinya variabel audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel penerapam prinsip-prinsip GCG. 

4. Setelah penulis melakukan penelitian yang hasilnya berpengaruh, tetapi masih 

ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti: 



74 
 

a. Auditor harus mmemiliki pengetahuan tentang bagaiamana cara 

memanajemen resiko, dan auditor selalu mengikuti pelatihan profesi yang 

berkelanjutan.  

b. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, perusahaan 

mentapkan kejelasan fungsi tanggungjawab dan pelaporannya dan 

keselarasan antara kemampuan dan tugas masing-masing 

5. Adapun kelemahan dalam penelitian yang tidak diteliti oleh penulis seperti: 

a. Pengendalian internal 

b. Manajemen resiko 

c. komite audit 

d. dewan komisaris dan direksi 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan penilaian terendah antara 

lain :  

1. Auditor internal perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara 

memanajemen resiko dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih 

lanjut sehingga auditor dapat memahami dan melaksanakan pekerjaan 

secara profesional. 

2. Perusahaan perlu menyediakan informasi secara tepat waktu, hal ini 

memberikan sinyal bahwa transparansi masih ada yang belum sepenuhnya 

melaksanakan dengan baik, dengan demikian perlunya diberikan arahan 

dan keterbukaan terhadap informasi yang disediakan yang meliputi hal 
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yang berkaitan dengan program kerja organisasi, selain itu mengetahui dan 

menjaga kerahasiaan informasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

3. Perusahaan perlu menetapkan kejelasan fungsi tanggung jawab dan 

pelaporannya serta adanya keselarasan antara kemampuan dan tugas 

masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di lingkungan 

perusahaan. 

4. Perlu adanya sosialisasi dalam menerapkan sistem pengendalian internal 

yang efektif dan pengetahuan mengenai penghargaan/sanksi terhadap 

kinerja karyawan/unit organisasi, sehingga akan diketahui kejelasan fungsi 

tanggung jawab dan pelaporannya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti faktor lain yang 

yang bisa mempengaruhi pelaksanaan GCG.  


