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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dan hasil penelitian yang 

telah peneliti dapatkan pada lima BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung 

mengenai Pengaruh Efektivitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan 

Kelemahan Pengendalian Internal, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Efektivitas fungsi audit internal pada BUMN yang berkantor pusat di Kota 

Bandung berada dalam kategori sangat baik. Dimensi lingkup tugas audit 

internal memiliki skor yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pengujian sistem 

manajemen resiko kurang memadai. Dimensi pelaksanaan fungsi audit 

internal memiliki skor yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor 

internal selalu melakukan aktivitas pengawasannya secara berkesinambungan 

sehingga  dapat mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien 

2. Pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada BUMN yang berkantor 

pusat di Kota Bandung berada dalam kategori sangat baik. Dimensi 

pertimbangan kemungkinan pengendalian kompensasi memiliki skor yang 

paling rendah. Hal ini disebabkan karena dalam melakukan kaji ulang 

terhadap prosedur audit internal, perusahaan belum memiliki pedoman yang 
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memadai dan akan berakibat terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan 

kelemahan pengendalian internal sehingga pengendalian internal disebuah 

perusahaan kurang memadai. Dimensi mengidentifikasi pengendalian yang 

ada memiliki skor yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor 

internal memperoleh suatu pemahaman dari pengendalian internal sehingga 

dapat mengumpulkan bukti terkait untuk mendukung penilaian terhadap 

pengendalian internal perusahaan. 

3. Efektivitas fungsi audit internal terhadap pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung 

menunjukan pengaruh yang positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, pengaruh efektivitas fungsi audit internal termasuk dalam kategori 

sedang, hal ini berarti semakin efektif fungsi audit internal maka akan 

semakin mendorong pengungkapan kelemahan pengendalian internal  yang 

dijalankan perusahaan. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data serta 

memberikan kesimpulan, peneliti mencoba memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas fungsi audit internal untuk 

mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Saran tersebut diantaranya: 

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
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1. Dalam dimensi lingkup tugas audit internal dari variabel efektivitas 

fungsi audit internal berdasarkan hasil penelitian memiliki skor 

terendah. Untuk itu, agar dapat meningkatkan sumber daya manusia 

yang kompeten dalam melakukan pengujian sistem manajemen resiko, 

para personil audit internal perlu mendapatkan berbagai pelatihan, 

seminar, dan pendidikan berkelanjutan. 

2. Dalam dimensi pertimbangkan kemungkinan pengendalian 

kompensasi dari variabel pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal berdasarkan hasil penelitian memiliki skor terendah. Untuk itu, 

para auditor internal perlu melakukan kaji ulang secara berkala untuk 

mengurangi terjadinya kesalahan manusia berkaitan dengan risiko 

operasional perusahaan . 

3. Banyaknya faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal seperti misalnya independensi, ukuran komite 

audit, dewan komisaris,ukuran perusahaan dan reputasi auditor. Maka 

dari itu, auditor internal harus bisa mempelajari gejala adanya risiko 

yang kemungkinan akan terjadi kerugian pada perusahaan. 

b. Penelitian Selanjutnya 

1. Dalam penelitian ini hanya membahas efektivitas fungsi audit internal 

terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal maka pada 

penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terhadap 
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variabel-variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan kelemahan 

pengendalian internal seperti keahlian akuntansi, independensi, ukuran 

komite audit, rapat komite audit, dewan komisaris,ukuran perusahaan 

dan reputasi auditor. 

2. Memperbanyak sampel penelitian guna meningkatkan kualitas hasil 

dari penelitian ini, bukan hanya auditor internal BUMN yang Berpusat 

di kota Bandung akan tetapi BUMN yang berada di Indonesia. 

 


