
51 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah motivasi penelitian ini yaitu 

memperbesar validitas eksternal, dengan memperbesar validitas ekternal untuk 

mengeneralisasi penelitian sebelumnya milik Rae & Sand, 2008. Berdasarkan 

penjelasan dan pengujian diatas memberikan bukti empiris mengenai hubungan 

manajemen resiko, kegiatan audit internal, lingkungan etika terhadap sistem 

pengendalian internal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh positif antara manajemen resiko 

dengan sistem pengendalian internal. Artinya semakin tinggi 

persepsi mengenai manajemen resiko maka semakin baik sistem 

pengendalian internal 

2. Hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh positif antara kegiatan audit 

internal dengan sistem pengendalian internal. Artinya semakin luas 

persepsi mengenai kegiatan audit internal maka semakin baik sistem 

pengendalian internal. 

3. Hipotesis 3 yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara lingkungan 

etika dengan sistem pengendalian internal.  

4. Hipotesis 4 yaitu terdapat pengaruh positif antara manajemen resiko 

dengan kegiatan audit internal. Artinya semakin luas kegiatan audit 
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internal maka semakin baik manajemen resiko yang ada di dalam 

suatu organisasi tersebut. 

5. Hipotesis 5 yaitu tidak terdapat pengaruh positif antara lingkungan 

etika dengan kegiatan audit internal.  

6. Hipotesis 6 terdapat hubungan intervening antara manajemen resiko 

terhadap sistem pengendalian internal melalui kegiatan audit 

internal. Kegiatan audit internal mempunyai perang ganda yaitu 

kegiatan audit internal dapat membantu manajemen resiko sehingga 

sistem pengendalian internal menjadi baik.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk suatu organisasi 

Suatu organisasi diharapkan dapat meningkatkan manajemen resiko dengan 

cara mengukur keberhasilan kebijakan pengelolaan resiko nilai tukar valuta 

asing secara berkala,  mengukur keberhasilan proses manajemen resiko suku 

bunga agar kegiatan audit internal semakin luas dan dapat menyebabkan 

sistem pengendalian internal semakin baik. 

5.2.2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Saran untuk penelitian yang akan datang yaitu peneliti selanjutnya dapat 

menambah jumlah sampe yang akan diteliti sehingga ada keseimbangan antara 

lingkungan etika yang ada di perusahaan manufaktur, hotel, dealer, dan 

telekomunikasi. 
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5.3 Keterbatasan  

Di dalam penelitian ini peneliti menghadapi keterbatasan yang bisa dijadikan 

sebagai koreksi / perbaikan untuk penelitian yang akan datang yaitu : 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini memiliki sampel 

penelitian yang terbatas dilakukan hanya di kota Semaranag dan tidak seimbang 

antara lingkungan etika di perusahaan manufaktur, hotel, dealer dan 

telekomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


