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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian dimulai dari pengumpulan, pengolahan dan 

pemrosesan mengenai efektivitas Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi dengan penelitian bertempat di 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, maka 

penulis menyatakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal pada Kantor BPKD Kota Sukabumi secara umum 

telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pengawasan yang dilakukan 

mendorong efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah. Indepedensi 

menunjukkan lingkungan internal terjalin dengan baik karena dengan audit 

internal telah mewujudkan ketertiban administrasi dan penatausahaan 

khususnya di SKPD sesuai dengan kebijakan dari pusat, sehingga tujuan 

dari laporan keuangan pemerintahan daerah yang akuntebel pun tercapai. 

Hal tersebut didukung dengan menunjukkan angka positif 7,419.
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2. Pengelolaan keuangan daerah di Kantor BPKD Kota Sukabumi telah 

berjalan dengan baik, mewujudkan ketertiban administrasi dan 

penatausahaan khususnya di SKPD. Pelaporan keuangan dilaporkan dengan 

tepat waktu. Petugas yang mengelola keuangan daerah menjalankan tugas 

sesuai dengan job description. 

3. Pelaksanaan audit internal mendorong pengelolaan keuangan daerah pada 

Kantor BPKD Kota Sukabumi hal ini terlihat dengan terwujudnya 

keandalan dalam proses pelaporan keuangan pengelolaan keuangan. 

Kekayaan/aset dapat dilindungi dari ancaman dan dapat di 

pertanggungjawabkan. Telah meminimalisir terjadinya kemungkinan 

penyelewengan alokasi penggunaan anggaran, terwujudnya kepatuhan dari 

setiap petugas untuk mengikuti peraturan pada penerapan anggaran 

pemerintah dan hukum yang berlaku, terwujudnya tujuan dari pelaporan 

keuangan daerah yang akuntabel, efektivitas dan efisien. Hal tersebut 

didukung dari hasil pengolahan data koefesien determinasi menunjukan 

bahwa 7.419 > 2.048. 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Hasil kesimpulan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal terhadap 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sukabumi sangat berperan dalam 

melaksanakan audit internal. Sehingga itu disarankan kepada pihak Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kota Sukabumi : 
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1. Penambahan staf untuk auditor yang berkompetensi, himbauan dalam 

melaksanakan fungsi untuk memperdalam pemahaman terhadap audit 

manajemen risiko, peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama 

untuk menyikapi adanya perbaikan/perubahan regulasi di bidang keuangan 

yang sering terjadi terkait implementasi audit internal. Kedudukan 

inspektorat sebaiknya diberi wewenang lebih tinggi dalam melakukan 

pengawasan. 

2. Diperlukan pengawasan dan pengevaluasian efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah di Kota Sukabumi yang sesuai dengan fungsi manajemen 

yaitu pengawasan untuk penanganan tindak lanjut hasil audit diupayakan 

melakukan perbaikan dan peningkatan seperti misalnya peningkatan 

persiapan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan program dibuat lebih tajam 

dan terfokus pada sasaran. 

3. Pemberian penghargaan kepada pegawai atau petugas yang berprestasi dan 

menjalankan tugas dengan baik, baik secara formal maupun informal untuk 

membangun suasa kerja yang nyaman dan baik guna mendorong kinerja 

agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Diberikan hukuman baik formal 

atau informal untuk pegawai/petugas yang melakukan pelanggaran 

disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 
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