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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan tujuan penelitian pada Bab I dan hasil penelitian, serta 

pembahasan pada Bab IV pada PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk., maka penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Fungsi auditor internal pada PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. memiliki tingkat 

keeratan sebesar 0,278 terhadap peningkatan Good Corporate Governance 

(GCG). Hal ini menandakan bahwa fungsi auditor internal pada PT. Ultrajaya 

Milk, Tbk. memiliki tingkat keeratan yang kecil terhadap peningkatan GCG. 

Berdasarkan nilai adjusted R square (R2), maka dapat diketahui bahwa fungsi 

auditor internal (variabel X) mempunyai pengaruh sebesar 0,044 atau 4,4% 

terhadap peningkatan GCG (variabel Y), sementara sisanya sebesar 0,956 atau 

95,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini berarti fungsi auditor internal 

hanya memberikan kontribusi sebesar 4,4% dan dinilai bahwa fungsi auditor 

internal belum berjalan dengan baik. 

2. Berdasarkan hasil uji t-test, diperoleh bahwa t-hitung sebesar 1,491  t-tabel 

sebesar 2,049, sedangkan hasil signifikansi menyatakan bahwa nilai sig t yang 

diperoleh sebesar 0,137  0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha 
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ditolak dan Ho diterima, di mana fungsi auditor internal tidak berpengaruh dalam 

peningkatan GCG pada PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk.  

Dari simpulan di atas dapat dilihat bahwa auditor internal kurang 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Good Corporate Governance. 

Berdasarkan pengalaman penulis, hal ini disebabkan karena : 

1. Fungsi auditor internal yang berperan ganda dalam perusahaan tersebut 

2. Beberapa auditor internal tidak hanya melaksanakan pekerjaan audit, tetapi ada 

yang melaksanakan pekerjaan pajak dan keuangan 

3. Fungsi auditor internal belum berjalan dengan baik 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-saran 

yang dimaksud sebagai masukan bagi perusahaan : 

1. Auditor internal PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan profesionalnya, karena unit audit internal wajib 

memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan 

untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan, sehingga dapat 

mendorong perusahaan untuk lebih dapat mewujudkan Good Corporate 

Governance sebaik mungkin. 

2. Pihak perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. diharapkan konsisten dalam 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance karena dapat 
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meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan dan memudahkan perusahaan 

untuk menjangkau para investor. 

3. Dewan direksi dan manajemen PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. lebih proaktif 

dalam mensosialisasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada 

semua level manajemen mulai dari manajemen atas hingga manajemen yang 

berada di bawahnya, sehingga penerapan Good Corporate Covernance menjadi 

lebih efektif karena didukung oleh semua level manajemen. 

 

Saran bagi peneliti yang selanjutnya adalah : 

1. Peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya sebaiknya menambah 

jumlah sampel sehingga dapat diperoleh sampel yang lebih mewakili. 

2. Memasukkan faktor-faktor lain yang belum diteliti oleh penulis dalam penelitian 

kali ini sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai faktor apa yang paling 

berpengaruh dalam peningkatan GCG. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


