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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dilanjutkan 

dengan implikasi untuk penelitian selanjutnya, keterbatasan penelitian yang 

dialami oleh peneliti dan saran untuk instansi terkait. 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini meneliti evaluasi implementasi monevin (monitoring dan 

evaluasi internal) pada Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Dokter (PHK PKPD). Penelitian dilakukan di Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Implementasi program kerja Monevin baik di PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia belum seefektif implementasi monevin di PHK PKPD Universtias 

Katolik Atma Jaya. Pendampingan Tim Monevin di PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia juga tidak berjalan intensif. Audit monevin baru terlaksana 2 

kali, namun pendampingan rutin kepada Manajemen Program berjalan dengan 

baik di PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya. Akan tetapi, pengarsipan 

dokumen di Monevin PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya belum rapi 

dan tertib. 

2. Beberapa aspek yang mendukung kinerja Monevin antar lain: kompensasi, 

kompetensi dan budaya organisasi. 

3. Tim Monevin PHK PKPD Universitas Islam Indonesia tidak melakukan 

pendampingan dan pengawasan terhadap tindak lanjut audit BPKP sehingga 
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terjadi keterlambatan pelaporan tindak lanjut temuan audit BPKP pada tahun 

anggaran 2012.  

4. Pada tahun anggaran 2013 terdapat 4 temuan audit BPKP pada PHK PKPD 

Universtias Katolik Atma Jaya dan Tim Monevin melakukan monitoring 

tindak lanjutnya sesuai dengan aturan BPKP. 

5. Monevin PHK PKPD Universtias Katolik Atma Jaya hanya 1 orang, 

sedangkan Monevin PHK PKPD Universitas Islam Indonesia terdiri dari 10 

orang. Hal tersebut mencerminkan efisiensi kinerja yang telah menjadi budaya 

kerja di Universtias Katolik Atma Jaya.  

5.2 Implikasi Penelitian 

 Sebagai implikasi bagi penelitian berikutnya diharapkan peneliti dapat 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian secara lebih menyeluruh, misalnya dengan meneliti 

seluruh tim audit internal sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif 

mengenai implementasi kinerja audit internal dan tidak hanya terbatas pada 

bagian keuangan saja. 

2. Memperbanyak dokumen-dokumen sebagai pendukung data yang lebih valid 

untuk mengkroscek keakuratan data yang diperoleh dari narasumber-

narasumber penelitian. 

3. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dan personil yang bekerja 

di dalam instansi terkait guna mendukung perbaikan implementasi monitoring 

dan evaluasi internal. Penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi audit internal di sebuah instansi dan 



 
 

146 
 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain untuk membuktikan 

apakah dalam kerangka penelitian yang sama dapat diaplikasikan diberbagai 

instansi atau organisasi. 

4. Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur terutama dalam bidang 

Audit Internal  karena semakin besarnya kebutuhan untuk menignkatkan 

kinerja audit internal yang mendukung perkembangan sebuah instansi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Keterbatasan-keterbatasan tersebut 

adalah: 

1. Penelitian dibatasi pada implementasi Monevin Keuangan atau yang 

berdampak pada temuan audit BPKP sehingga implementasi pada bagian 

selain keuangan tidak menjadi fokus penelitian. 

2. Terbatasnya narasumber dari Universitas Katolik Atma Jaya karena padatnya 

kegiatan para pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya 

yang akan diwawancarai. 

3. Hasil penelitian ini hanya dapat menganalisa objek penelitian yang terbatas 

pada PHK PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas 

Katolik Atma Jaya. Bila penelitian dilakukan pada Perguruan Tinggi penerima 

hibah yang lain dapat dimungkinkan terjadi perbedaan hasil dan kesimpulan. 
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5.4 Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Pada penelitian yang akan datang dengan topik sejenis direkomendasikan 

untuk dapat dilakukan secara lebih komprehensif pada implementasi audit 

internal. 

2. Penggalian dari narasumber dan dokumen-dokumen pendukung dilakukan 

lebih mendalam untuk memperoleh data yang semakin akurat. 

5.5 Saran 

1. Universitas Islam Indonesia hendaknya memperbaikim sistem audit 

internal/monevin baik dari sisi pemberian kompensasi, penempatan 

pegawai pada struktur monevin yang sesuai dengan kompetensinya dan 

melakukan pembinaan keagamaan secara berkesinambungan sehingga 

nilai-nilai Islam dapat menjadi budaya kerja tidak sebatas wacana 

bersama. 

2. Universitas Katolik Atma Jaya hendaknya lebih teliti dalam hal 

pengarsipan dokumen-dokumen untuk mempermudah evaluasi suatu 

kegiatan. Efektivitas dan efisiensi kinerja agar dapat dipertahankan dan 

menjadi teladan dalam implementasi budaya kerja agamis yang baik. 

 

 

 

 

 

 


