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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penulis mengemukakan kesimpulan berdasarkan uraian, pembahasan dan hasil 

analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yaitu : 

Audit Intern berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Good Corporate 

Governance. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana (B = 0.606; p = 0,02) 

menunjukkan bahwa variabel Audit Intern memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

peningkatan kualitas Good Corporate Governance. Selain ditunjukkan oleh hasil 

analisis regresi linier sederhana, peningkatan kualitas Good Corporate Governance  

juga didukung oleh data annual report PT. PINDAD 2010 yang menunjukkan 

pencapaian skor GCG sebesar 78,55 dari target 100. Dari hasil-hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa: ”Semakin baik dan professional audit intern dalam sebuah 

perusahaan, maka kualitas Good Corporate Governance dalam sebuah perusahaan 

akan meningkat”. Simpulan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

H.A Rodi Kartamulja (2004) yang menyebutkan bahwa, secara positif auditor 

internal berpengaruh langsung terhadap Good Corporate Governance. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang diusulkan 

penulis untuk diperbaiki di penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain: 

 Dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah Karyawan PT. 
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PINDAD (Persero) Bandung, untuk meningkatkan kualitas Good Corporate 

Governance sebaiknya PT. PINDAD (Persero) Bandung mempertahankan 

independensi audit intern dan meningkatkan profesionalisme audit intern 

perusahaan. 

 Penggunaan metode survey (penggunaan kuesioner) dalam penelitian ini 

mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengendalian atas jawaban yang 

diberikan responden. Persepsi responden belum tentu memperlihatkan keadaan 

yang sebenarnya karena penelitian ini tidak disertai dengan wawancara secara 

langsung pada responden. 

 Bagi para peneliti yang mengkaji ulang topik penelitian ini, hendaknya dapat 

mengembangkannya pada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

peningkatan kualitas Good Corporate Governance. 

 Bagi para peneliti yang berminat mengkaji ulang topik penelitian ini, 

sebaiknya dapat melakukan penelitian di beberapa perusahaan lain sehingga 

diperoleh sampel yang lebih banyak lagi dan didapatkan hasil penelitian yang 

lebih akurat dan baik lagi mengenai peningkatan kualitas Good Corporate 

Governance. 

 


