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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada para auditor internal 

di PT Timah Tbk Pangkal Pinang, yang telah dijelaskan pada pembahasan 

sebelumnya, dan didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari melalui referensi-

referensi  yang ada, dapat memberikan hasil yang cukup bagi penulis untuk 

memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang ada. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  yang dilakukan  oleh penulis dengan 

menggunakan variabel pelaksanaan pemeriksaan intern sebagai variabel 

independen dan variabel perwujudan Good Corporate Governance sebagai 

variabel dependen, maka diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan  yang positif 

diantara kedua variabel tersebut. Hasil tersebut diperoleh dengan menggunakan 

cara pengujian statistik analisis korelasi rank spearman, dimana hasil korelasi 

mempunyai derajat hubungan yang cukup kuat. Hal ini berarti semakin baik 

pelaksanaan pemeriksaan intern di dalam perusahaan tersebut maka perwujudan 

Good Corporate Governance akan semakin meningkat. 

Pemeriksaan intern pada PT Timah Tbk telah dilaksanakan dengan baik. 

Setiap objek yang diperiksa diberikan rekomendasi dan tindak lanjut. 

Rekomendasi diberikan langsung kepada bagian atau divisi yang bersangkutan. 

Setiap temuan ditanggapi secara positif oleh divisi yang bersangkutan dan 
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kemudian segera ditindaklanjuti sebagai pertanggungjawaban untuk memastikan 

bahwa segala peraturan yang berlaku telah dipatuhi.  

Laporan hasil pemeriksaan telah dibuat berdasarkan kriteria yang dijadikan 

acuan, salah satunya yaitu keputusan direksi untuk setiap proyek yang 

bersangkutan. Dalam praktik pekerjaan auditing internal, perusahaan memiliki 

buku pedoman audit operasional dan audit keuangan  yang berisi konsep-konsep  

penting yang berkaitan dengan aktualisasi dalam pekerjaan Satuan Pengawas 

Intern sehari-hari.  Pedoman audit tersebut telah diikuti oleh auditor internal 

dengan melakukan pemeriksaaan secara periodik maupun untuk proyek-proyek 

tertentu kemudian membuat memo konfirmasi secara tertulis atas suatu temuan 

langsung kepada pihak yang bersangkutan sebelum laporan hasil pemeriksaan 

diterbitkan.  Pemeriksaan ini dilakukan dengan independen dan hasilnya 

disosialisasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

Laporan hasil pemeriksaan menunjukan keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan dan dilakukan secara profesional sesuai prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Hal ini menunjukan prinsip transparansi dan kemandirian 

yang telah diterapkan oleh perusahaan. PT Timah Tbk memiliki struktur 

organisasi yang menunjukan akuntabilitas perusahaan atau kejelasan fungsi dan 

pertanggungjawaban  organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat 

terlaksana secara efektif.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern yang 

dilaksanakan untuk menunjang perwujudan Good Corporate Governance telah 

berjalan secara efektif dan pelaksanaan pemeriksan intern yang diterapkan telah 
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memadai. Pernyataan ini didukung oleh tanggapan responden yang mencapai 87% 

dari skor idealnya. Hal ini mengindikasikan  bahwa pelaksanaan pemeriksaan 

intern telah diterapkan dengan baik di perusahaan sehingga menjadi salah satu  

faktor yang mendukung  terwujudnya Good Corporate Governance di 

perusahaan. Pemeriksaan intern telah menjadi mitra strategik, compliance auditor, 

internal business consultant  dan internal legal audit dengan baik sehingga dapat 

mewujudkan Good Corporate Governance di perusahaan.  

 

5.2 Saran 

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan 

beberapa saran  berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan, hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan 

yaitu: 

1. Sebaiknya para internal auditor terus meningkatkan jenjang pendidikannya 

serta mengikuti ujian sertifikasi guna menambah kemampuan dan 

kecakapan profesionalnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pelaksana pemeriksaan intern.  

2. Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman dan diperoleh hasil rs sebesar 

0.625, menunjukan hubungan yang cukup kuat antara pelaksanaan 

pemeriksaan intern dengan perwujudan Good Corporate Governance. 

Diharapkan hubungan tersebut dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan 

dengan tetap melaksanakan indikator-indikator pada variabel pelaksanaan 

pemeriksaan intern dan variabel perwujudan Good Corporate Governance. 


