BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah auditor internal pada perusahaan
PT. Dirgantara Indonesia yang berkantor pusat di Kota Bandung telah memiliki kompetensi
yang memadai dan pencapaian Good Corporate Governance pada PT. Dirgantara Indonesia
yang berkantor pusat di Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan, serta untuk mengetahui
apakah auditor internal berpengaruh terhadap pencapaian Good Corporate Covernance pada
PT. Dirgantara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear
sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari auditor internal terhadap Good Corporate
Governance dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sekitar 64,8%.
2. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa pencapaian Good Corporate
Governance pada PT. Dirgantara Indonesia termasuk ke dalam kategori sangat baik.
Artinya penerapan Good Corporate Governance sudah dilaksanakan sesuai dengan
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Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) yang tertuang dalam SK-16 /S.MBU/2012.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh auditor internal terhadap
pencapaian Good Corporate Governance. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa meskipun
auditor internal termasuk ke dalam kategori baik dan pencapaian Good Corporate
Governance termasuk ke dalam kategori sangat baik, namun masih terdapat beberapa
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kelemahan yang harus dibenahi terlihat dari nilai mean skor yang sama atau dibawah ratarata. Maka penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi
masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti
sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :
1. Untuk Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
a. Auditor Internal
1) Meningkatkan pengetahuan auditor internal dalam mendeteksi adanya indikasi
kecurangan dan meningkatkan pengetahuan auditor internal dalam mengelola
risiko kecurangan.
2) Meningkatkan keterampilan auditor internal dengan mengadakan pendidikan
profesi berkelanjutan dan mengikutsertakan auditor internal dalam kursus atau
pelatihan audit.
3) Menambah pengalaman auditor internal dengan menambah jam terbang dalam
melaksanakan audit.
4) Meningkatkan kemampuan dalam memahami organisasi yang akan di audit.
b. Pencapaian Good Corporate Governance
1) Meningkatkan pengungkapan informasi secara lengkap dan transparansi atas
infomasi yang bersifat material dalam laporan keuangan atau laporan tahunan.
2) Menilai kembali kebijakan yang dijalankan terkait struktur kepemilikan saham
dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham.
3) Meningkatkan kinerja direksi dalam mengawasi jalannya aktivitas operasional
perusahaan agar berjalan efektif.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan satu
faktor saja yaitu auditor internal seperti dalam penelitian ini, namun dapat
menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pencegahan
kecurangan seperti halnya faktor sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit
internal, dan faktor lainnya.
b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti
berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada perusahaan PT.
Dirgantara Indonesia atau menggunakan perusahaan BUMN lainnya.

