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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan data hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal penerimaan kas pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan ini diambil 

berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Auditor internal PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki indepedensi yang 

sangat baik, hal ini terlihat dari adanya kemandirian, kebebasan dan 

terpisahnya fungsi audit internal dari fungsi operasional utama perusahaan  

tersebut. 

b. Audit internal perusahaan dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten 

dan telah berpengalaman, serta memiliki keahlian professional dan 

kompetensi yang memadai di bidangnya. 

c. Pelaksanaan audit internal penerimaan kas telah memadai yang mencakup 

program audit internal, laporan hasil audit internal dan tindak lanjut yang 

dilakukan oleh audit internal perusahaan. 

d. Tercapinya tujuan audit internal hal ini di buktikan dengan adanya 

keandalan laporan keuangan, adanya operasi yang efektif dan efisien dan 

juga adanya pelaksanaan ketaatan pada hukum dan peraturan dalam 

perusahaan tersebut. 

2. Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

penerimaan kas dalam perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia. Kesimpulan 
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ini didasarkan pada hasil pengujian-pengujian yang telah dilakukan, yaitu: 

a. Dengan asumsi klasik dengan pengujian normalitas menunjukkan bahwa 

hasil data yang diperoleh dan diolah berdistribusi normal. 

b. Dari hasil uji instrumen dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diteliti 

valid dan reliabel. 

c. Hasil pengujian asumsi klasik heterokedastisitas menunjukkan bahwa hasil 

data penelitian terbebas dari heterokedastisitas. 

d. Dari hasil pengujian regresi linear sederhana dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara peranan audit internal 

terhadap pengendalian internal kas. 

5.2 Saran 

 

1. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama dengan 

skripsi ini penulis sarankan agar memilih objek penelitian selain perusahaan 

jasa dan perbankan, karena sudah terlalu banyak dan penelitian cenderung 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang sama.  

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen 

dalam penelitiannya agar penelitian lebih baik dan banyak memberikan 

wawasan yang lebih luas bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih 

banyak informasi mengenai penelitian judul ini. 

3. Bagi perusahaan disarankan untuk lebih mendorong dan memberikan 

dukungan pada auditor internalnya dalam hal pendidikan berkelanjutan, 

terutama mengenai kepemilikan sertifikasi profesional dan keanggotaan 

organisasi profesional.  


