
Bab V Simpulan Dan Saran 

87                 Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada PT.Tandur 

Niaga Bersama mengenai peranan audit internal terhadap pengendalian intern 

perusahaan untuk menilai kepatuhan manajemen, penulis dapat mengambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT.Tandur Niaga Bersama yang dilakukan 

auditor internal dinilai memadai, hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan audit 

internal yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern, auditor internal yang 

independent dan kompeten serta dalam melaksanakan pemeriksaannya terlebih 

dahulu menetapkan tujuan audit internal, tanggungjawab dan wewenang audit 

internal, program kerja audit internal, pelaksanaan audit internal dan laporan 

hasil serta tindak lanjut audit internal di dalam perusahaan tersebut. 

2. Pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan PT.Tandur Niaga Bersama 

untuk menilai kepatuhan manajemen dinilai memadai, hal ini terlihat dari unsur-

unsur pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran 

risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan serta 

dalam unsur-unsur tersebut memperhatikan tujuan pengendalian intern meliputi 

keabsahan, otorisasi, kelengkapan, klasifikasi, ketepatan waktu, dan 

pengikhtisaran sehingga tercapainya  tujuan pengendalian intern perusahaan 

untuk menilai kepatuhan manajemen. 
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3. Audit internal telah berperan terhadap pengendalian intern pada PT.Tandur Niaga 

Bersama untuk menilai kepatuhan manajemen. Hal ini terlihat dari auditor 

internal memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan apabila 

terjadi penyimpangan yang berhubungan dengan pengendalian intern perusahaan 

untuk menilai kepatuhan manajemen. Dari rekomendasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan 

dalam menentukan kegiatan selanjutnya. 

 

5.2     Saran 

          Setelah dilakukan penelitian atas peranan audit internal terhadap pengendalian 

intern pada PT.Tandur Niaga Bersama untuk menilai kepatuhan manajemen penulis 

mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

a. PT.Tandur Niaga Bersama sebaiknya mengadakan seminar pengenalan 

kepada kampus, diharapkan agar mahasiswa dapat lebih memahami praktek 

di lapangan mengenai pelaksanaan audit internal. 

b. PT.Tandur Niaga Bersama sebaiknya memberikan pelatihan dan pendidikan 

kepada karyawan, agar kinerja pengelolaan yang dilakukan karyawan dapat 

lebih baik dan efektif serta efisien. 
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c. Auditor internal pada PT.Tandur Niaga Bersama sebaiknya tidak 

memberitahukan kepada objek yang diteliti bahwa akan diadakan 

pemeriksaan, agar didapat suatu kondisi yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Sehingga dengan demikian dapat diketahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi pada PT.Tandur Niaga Bersama. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas 

penelitiannya, yaitu : 

a. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang 

berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang dapat menilai kepatuhan manajemen, misalnya melihat peranan audit 

operasional terhadap kepatuhan manajemen. 

 

 

 

 

 

 


