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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat 

pengaruh antara peranan audit internal terhadap penerapan good corporate 

governance pada perusahaan BUMN di Bandung. Berdasarkan hasil analisis data 

dan pengujian hipotsesis maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan good corporate 

governance pada perusahaan BUMN di Bandung. Hipotesis pada penelitian ini 

diterima karena tingkat signifikansi menunjukan hasil 0,002 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa peranan audit internal berpengaruh terhadap penerapan good 

corporate governance pada perusahaan BUMN di Bandung. Hasil analisis regresi 

menunjukan H1 diterima karena R Square sebesar 0,183 yang berarti pengaruh 

peranan audit internal terhadap penerapan good corporate governance hanya 

18,3%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 81,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner, peneliti 

tidak melakukan wawancara, sehingga simpulan yang diambil hanya 

berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen 

secara tertulis. 
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2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini tidak banyak dan hanya 

berasal dari sebagian perusahaan BUMN yang berada di Kota Bandung. 

Hal ini dikarenakan bahwa waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner 

bulan Juni adalah kurang tepat karena kuota penerimaan mahasiswa untuk 

dapat melakukan penelitian sudah penuh sehingga permohonan pengajuan 

penelitian tidak diterima. 

  

5.3. Saran 

a. Saran Praktis Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan harus mempertahankan penerapan good corporate 

governance sehinnga kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagian Satuan Pengawasan Internal harus didukung secara penuh agar 

perannya dapat dilaksanakan dengan baik. 

3. Bagian good corporate governance selaku bagian yang mengelola 

tentang tata kelola perusahaan harus benar-benar menerapkan lima (5) 

prinsip GCG agar pelaksanaan tata kelola dalam perusahaan dapat 

dicapai dengan hasil yang baik. 

4. Seluruh organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus 

disosialisasikan mengenai pentingnya prinsip-prinsip good corporate 

governance dalam mencapai nilai perusahaan yang lebih baik dimata 

para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

5. Perusahaan juga harus mempertahankan kualifikasi auditor internal 

terutama tentang kompetensi khususnya di bidang audit agar 
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pelaksanaan audit internal pada perusahaan berjalan lancar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Saran Teoritis Bagi Akademis 

1. Penelitian selanjutnya agar memperluas wilayah sampel penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa metode lain agar 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 

3. Penelitian berikutnya agar lebih memperhitungkan waktu pelaksanaan 

penelitian agar lebih maksimal.  

4. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain selain 

peranan audit internal dan penerapan good corporate governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


