
88

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan audit

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal perusahaan sudah

memadai pada PT. Suntory Garuda BU L Kampar Riau.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat dibuat

kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase hasil jawaban atas penilaian responden terhadap audit internal

yang memadai adalah sebesar 79,9 % yang didukung berdasarkan penilaian

kualifikasi auditor internal berupa independensi dan kompetensi yang telah

memenuhi kriteria penilaian antara 76%–100%, sehingga dapat disimpulkan

bahwa audit internal yang dilaksanakan pada perusahaan telah memadai.

2. Hasil persentase penilaian kemampuan profesional merupakan hasil yang

terendah dari keseluruhan sub penilaian kememadaian audit internal

perusahaan. Penilaian didasarkan atas hasil jawaban responden yang sebesar

52,7% dan masuk kedalam kriteria penilaian 51%-75% sehingga disimpulkan

bahwa kemampuan profesional cukup memadai. Selain itu, pelaksanaan audit

internal dalam penilaian audit internal disimpulkan memadai.

3. Pengendalian internal perusahaan disimpulkan efektif  karena memiliki

jumlah persentase sebesar 87,6% dan masuk kedalam kriteria 76%-100%. Hal

tersebut dikarenakan lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas
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pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (monitoring)

dilaksanakan secara efektif oleh manajemen perusahaan. Selain itu, tujuan

pengendalian internal meliputi keandalan pelaporan transaksi perusahaan,

efisiensi dan efektivitas perusahaan serta ketaatan pada hukum dan peraturan

perusahaan dinilai telah tercapai dengan baik dan efektif.

4. Persentase hasil jawaban atas penilaian responden terhadap peranan audit

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal perusahaan

adalah sebesar 98,6% yang didukung berdasarkan tercapainya fungsi – fungsi

audit internal yaitu verifikasi, compliance dan evaluasi telah memenuhi

kriteria penilaian antara 76%–100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit

internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal

perusahaan.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta kesimpulan yang

diuraikan, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk perusahaan dan juga

untuk penelitian lebih lanjut :

1. Pada penilaian kompetensi menunjukkan bahwa banyak auditor internal yang

belum bersertifikat kualifikasi auditor internal. Oleh karena itu, hendaknya

perusahaan untuk memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan –

pelatihan terhadap auditor internal agar menambah pengetahuannya terhadap

tugas sebagai auditor internal perusahaan dan mampu mempunyai sertifikat

kualifikasi auditor internal.
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2. Selain itu, perusahaan juga harus mempunyai lebih banyak auditor internal

yang mempunyai jenjang pendidikan sebagai auditor (lulusan akuntansi

fakultas ekonomi).

3. Sebagai salah satu perusahaan yang mempunyai visi untuk berstandarkan ISO

dibeberapa tahun kemudian, hendaknya perusahaan membentuk satuan

komite audit selayaknya perusahaan – perusahaan besar lainnya.

4. Untuk perbaikan penelitian ini diharapkan untuk penelitian yang

samaselanjutnya agar lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan dan

penambahan teori.


