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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan: 

- Secara parsial, audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap prinsip 

Good Corporate Governance pada PT. Pos Indonesia (Persero). Menunjukkan 

bahwa dengan audit internal yang semakin baik di lingkungan PT Pos 

Indonesia (Persero) maka tidak akan mempengaruhi baik buruk nya prinsip-

prinsip good governance pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

- Secara parsial, komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap prinsip 

Good Corporate Governance, pada PT. Pos Indonesia (Persero). Menunjukkan 

bahwa komite audit yang semakin baik di lingkungan PT Pos Indonesia 

(Persero) maka akan mempengaruhi prinsip-prinsip good governance pada PT. 

Pos Indonesia (Persero). 

- Secara parsial, pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap prinsip Good Corporate Governance, pada PT. Pos Indonesia 

(Persero). Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengendalian internal 

yang dibangun maka semakin meningkat pula pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).  terhadap prinsip Good 

Corporate Governance, pada PT. Pos Indonesia (Persero).  

- Secara simultan, audit internal, komite audit dan pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap prinsip Good Corporate Governance pada PT. 
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Pos Indonesia (Persero). Hal ini menunjukkan bahwa jika audit internal, komite 

audit dan pengendalian internal semakin baik maka secara bersama akan 

meningkatkan prinsip-prinsip good governance sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu BUMN saja. Untuk pengujian yang lebih 

mendalam dan mendapatkan hasil penelitian yang signifikan, penelitian 

berikutnya hendaknya lebih baik dilakukanpada lebih dari satu BUMN. Dengan 

mengambil lebih dari satu BUMN, tentunya hasilnya akan lebih terlihat jelas dan 

dapat diperbandingkan. 

 

5.3. Saran 

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas populasipenelitian, 

yaitu dengan menambah jumlah perusahaan yang memiliki auditot 

dilingkungan perusahaan BUMN yang dikehendai sehingga diperoleh hasil 

penelitian yag tingkat generalisainya lebih tinggi. 

2. Diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung sehingga penelitian 

selanjutnya lebih dapat memahami maksud yang disampaikan oleh responden. 

3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan seperti kinerja nonkeuangan 

dan lain-lain. 

 


