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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan auditor 

internal dalam menunjang implementasi good corporate governance pada PT. Pos 

Indonesia, maka penulis dapat memberi simpulan sebagai berikut: 

1. Peranan auditor internal sudah baik dilihat dari kepatuhan terhadap aturan, 

pedoman, SOP, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan perusahaan 

dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu juga auditor internal tidak hanya 

berperan sebagai pemeriksa namun juga sebagai konsultan yang dapat 

memberikan konsultasi-konsultasi yang berguna bagi auditee sesuai 

kebutuhannya. Auditor intenal pada PT. Pos Indonesia (Persero) juga berusaha 

untuk menambah wawasan lebih luas lagi dan mengikuti perkembangan di 

bidang akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari sample yang diambil penulis yang 

sebagian besar auditor internal bersertifikat professional. 

2. Penerapan good corporate governance di perusahaan sudah baik. Hal ini dapat 

dilihat dari usaha perusahaan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip good 

corporate governance dalam menjalankan operasional perusahaan. PT. Pos 

Indonesia (Persero) membentuk departemen GCG khusus untuk menangani 

masalah good corporate governance dalam perusahaan. Dengan begitu maka 

fokus perusahaan untuk selalu menerapkan good corporate governance 
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menjadi sangat terarah. Secara keseluruhan, penerapan good corporate 

governance menjadi semakin baik seiring berjalannya waktu. 

3. Peranan auditor internal dalam menunjang implementasi good corporate 

governance semakin baik. Masalah good corporate governance yang 

ditangani oleh departemen GCG sekarang mulai diserahkan kepada bagian 

SPI. Sehingga auditor internal semakin terkait dengan good corporate 

governance. Tidak hanya memantau saja, namun auditor internal juga 

melakukan tindak lanjut untuk membentuk tatanan perusahaan yang lebih baik 

lagi. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan penelitian, yaitu: 

1. Jumlah responden hanya 12 (dua belas) orang sehingga mempengaruhi hasil 

kevalidan kuesioner secara langsung apabila jawaban dari setiap pernyataan 

beragam. 

2. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner sangat terbatas dan mungkin tidak 

dapat mewakili secara lengkap atas tiap variabel. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan kepada 

pihak –pihak yang terkait adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk PT. Pos Indonesia (Persero) 

PT. Pos Indonesia (Persero) harus terus mempertahankan pencapaian dalam 

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance supaya kinerja 

perusahaan semakin baik di masyarakat. Perusahaan harus selalu mendorong 

setiap auditor internal untuk meningkatkan kompetensinya sehingga kinerja 

auditor internal juga semakin baik. 

2. Untuk peneliti lain 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam 

perusahaan yang sama diharapkan dapat membuat pernyataan-pernyataan atau 

pertanyaan-pertanyaan yang mewakili tiap variabel secara lebih spesifik lagi. 

 

 

 


