
B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulah
Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab II 

mengenai landaean teoritis dari sistem pengawasan intern- 
dan pemeriksa intern sebagai bagian yang integral dari pe 
ngawasan intern, yang merupakan problem solving partner 
ehip bagi manajemen, dimana dengan tugas khususnya unttfc 
mengevaluasi keefektifan dari sistem pengawasan intern - 
dan mutu pelaksanaan manajemen dalam menjalankannya -raenm 
tun ke arah pembahasan mengenai pentingnya suatu efektifi 
tae pemeriksaan intern. Disamping itu dalam pembahasan di 
bab III mengenai faktor-faktor yang 6ecara umum mempenga- 
ruhi efektifitas kegiatan pemeriksaan intern dan dicantum 
kan pula pendapat dari beberapa penulis mengenai efektifi 
tas pemeriksaan intern maka, dapat disimpulkan sebagai be 
rikut:

a.Dalam proses perubahan suatu badan usaha baik yang 
bersifat intern (perkembangan skala usaha) maupun- 
yang bersifat eksfcern (Tingkat persaingan) maka, 
efisiensi merupakan antisipasi yang penting untuk 
raempertahankan kelangsungan hidup dan melakukan u- 
paya perkembangan usaha.
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b.Efisiensi pada dasarnya merupakan arahan dari kon- 
sep pengawasan, dalam hal ini adalah sistem penga
wasan intern. Dengan sistem ini dilakukan pongawa- 
san dan pengendalian atas seluruh aktivitas perusa 
haan dalam rangka mencapai tujuan.

c.Sebagai suatu sistem atau cara, eistem pengawasan- 
intern juga tidak luput dari kemungkinan keleraahan, 
kekurangan dalam prakteknya. Oleh karena itu mana
jemen membutuhkan suatu kegiatan review atas sistsn 
pengawasan intern untuk menilai apakah sisten tea> 
sebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.

d.Pemeriksa intern dalam fungsi pemeriksaan intern - 
organisasi perusahaan mempunyai potensi untuk meme 
nuhi kebutuhan manajemen seperti yang tersebut pa
da butir c .

e.Dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahpa- 
haman atas fungsi pemeriksaan intern dalam organi
sasi. Hal ini menjadikan fungsi pemeriksaan intern 
tidak dapat secara efektif melakukan tugasnya. De
ngan kata lain efisiensi melalui sistem pengawasan 
intern adalah hal penting bagi manajemen, tetapi e 
fisiensi tak mungkin tercapai tanpa adanya efekti
fitas fungsi pemeriksaan intern yang mereview sis- 
tem pengawasan intern dalam organisasi perusahaan 
(yang cukup bosar).
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f.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas fungsi 
pemeriksaan intern secara umum meliputi; posisi - 
fungei pemeriksaan intern dalam struktur organisa
si, kemampuan profesional yang dimiliki oleh depar 
teraen pemeriksaan intern maupun pemeriksa intern i 
tu sendiri, pelaksanaan pemeriksaan intern (melipu 
ti ruang lingkup dan proses pemeriksaan), dan peng 
elolaan atas departemen pemeriksaan intern.

2. Saran
Dari hasil studi kepustakaan yang penulis lakukan den 

pembahasan yang penulis lakukan di bab III maka .saran-sa 
nan yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

a*Dalam konsep ekonomi Indonesia yang menuju era 
tinggal landas, efisiensi hendaknya merupakan fokus 
utama bagi perusahaan yang menginginkan perkembang 
an usahanya.

b.Untuk dapat mengarahkan kegiatan operasi secara e- 

fisien maka tidak dapat tidak suatu 6istem pengawa 
6an intern yang bertujuan untuk efieiensi manaje - 
men operasi perlu diterapkan oleh perusahaan terse 
but.

c.Dalam prakteknya (bagi perusahaan yang cukup besar) 
untuk menjatnin siatem pengawasan intern yang dite
rapkan dapat melakukan tugasnya sebagaimana mesti- 
nya maka perlu penerapan suatu fungsi pemeriksaan
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intern yang dapat berfungsi secara efektif, dalan 
melakukan tugasnya mambantu manajemen organisasi.

d.Untuk dapat memperoleh suatu fungsi pemeriksaan in 
tern yang efektif maka manajemen organisasi perusa 
haan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempe
ngaruhi efektifitasnya seperti yang diuraikan dalan 
bab III.

e.Pembentukan organisasi profesi pemeriksaan intern- 
seperti The Institute of Internal Auditors Indone
sia Chapter, Forum komunikasi Satuan Pengawas In - 
tern,adalah hal yang sangat tepat bagi perkembang- 
an pemeriksaan intern di Indonesia. Namun untuk- 
mendukung perkembangan itu, perlu untuk pemikiran- 
penetapan suatu standar pelaksanaan profesi (sema- 
cam N o m a  Pemeriksaan Akuntan bagi Akuntan Publik), 
Sehingga terdapat suatu tolok ukur mengenai efekti 
fitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern ini,

f.Dalam bidang ilmunya maka, lembaga pendidikan ting 
gi yang bertanggung jawab untuk hal ini, perlu un
tuk mengadakan mata kuliah tersendiri mengenai - 
fungsi pemeriksaan intern. Sehingga potensi yang 
ada dalam kegiatan pemeriksaan intern dapat disum- 
bangkan dalam perkembangan usaha pada khususnya - 
dan perkembangan ekonomi pada umumnya*
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