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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

   Dari hasil analisis dan pengolahan data pada penelitian tentang “Pengaruh 

Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan” yang  dilakukan pada 

PT. PLN  PERSERO Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta, JL. Teuku Umar  

No.47 Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan  hasil  tanggapan 45 responden dari 20 pertanyaan yang diajukan 

mengenai variabel Audit Internal, dapat diketahui bahwa tanggapan 

responden mengenai Audit Internal termasuk dalam kriteria ‘Baik’. 

2. Berdasarkan hasil tanggapan 45 responden dari 15 pertanyaan yang diajukan 

mengenai variabel Pengelolaan Keuangan, dapat diketahui bahwa tanggapan 

responden mengenai Pengelolaan Keuangan termasuk dalam kriteria ‘Baik’. 

3. Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan mempunyai hubungan yang kuat dan searah. Dilanjutkan dengan 

hasil persentase yang menunjukkan pengaruh yang simultan antara (variabel 

X) audit internal terhadap (variabel Y) pengelolaan keuangan adalah sebesar 

73,1% sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati. 

Sedangkan dari hasil pengujian hipotesis secara simultan, yaitu diperoleh 

thitung lebih besar daripada ttabel (10,806 > 2,017) maka hal ini menjelaskan 
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bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga audit internal mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini ditunjukkan bahwa audit internal 

termasuk dalam kriteria baik, begitu juga dengan pelaksanaan pengelolaan 

keuangan. Namun diharapkan perusahaan tetap melakukan peningkatkan 

kinerja dan hubungan positif antara audit internal, pengelolaan keuangan 

serta segala bidang yang ada, karena dalam berjalannya proses pelaksanaan 

ini bidang lain pun masih terdapat angka pengaruh dan tidak menutup 

kemungkinan membantu memperoleh tingkat efektivitas yang lebih tinggi. 

2. Berdasarkan dari latar belakang serta fenomena yang terjadi belakangan ini, 

diharapkan perusahaan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah atas 

dasar kurangnya biaya dan subsidi yang diberikan untuk membantu produksi 

dan penjualan listrik pada masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel 

serta data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. 


