
 
 

ABSTRAK 

 

Ulfah Sari Saqathi, NPM : 15510080, Peranan Audit Internal Terhadap 
Kinerja Perusahaan pada PT. Garindo Sejahtera Abadi Medan, Skripsi, 
2019. 
 
Persaingan di dalam dunia kerja yang semakin meningkat memacu instansi atau 
organisasi untuk terus meningkatkan prosedur audit internal dan kinerja 
pegawainya. Sehingga dapat menciptakan suatu hasil yang bermanfaat baik bagi 
perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana peranan audit internal terhadap kinerja 
perusahaan pada PT. Garindo Sejahtera Abadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peranan audit internal terhadap kinerja perusahaan pada PT. Garindo 
Sejahtera Abadi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa 
dokumen, penjelasan, dan keterangan. Penelitian ini menggunakan sumber data 
primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan kepala bagian 
keuangan, dan karyawan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti dan 
kegiatan observasi yang kemudian akan diolah penulis, data sekunder contohnya 
struktur organisasi perusahaan, laporan audit perusahaan, sejarah perusahaan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
penelitian lapangan yaitu berkunjung langsung ke tempat penelitian dan dengan 
melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca sumber seperti buku 
atau literatur yang  berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang 
digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa peranan audit internal  adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 
teknologi informasi dengan tujuan memperkuat sistem tata kelola PT. Garindo 
Sejahtera Abadi. Untuk meyakinkan keandalan informasi, pelaksanaan audit 
internal juga sesuai dengan standar perusahaan, dimana fungsi audit internal yaitu 
memberikan saran tindak lanjut untuk mencapai sasaran perusahaan secara 
efisien, efektif atas temuan-temuan audit. 
 

 
Kata Kunci : Audit Internal, Kinerja perusahaan, Laporan audit Internal 
 

 
 

 

 

 

i 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama   : Ulfah Sari Saqathi 

2. Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 18 Juli 1997 

3. Jenis Kelamin  : Perempuan 

4. Agama   : Islam 

5. Alamat   : Jalan Rumah Potong Hewan No.34 Pasar 1 Mabar 

6. Anak ke   : 1 dari 4 bersaudara 

7. Nomor Handphone  : 081260257170 

8. Email   : ulfahsarisaqathi18@gmail.co.id 

9. Nama Orang Tua   

a. Ayah   : Suhendra 

b. Ibu   : Sri Hayati 

 

PENDIDIKAN 

1. SD Swasta Bahagia Medan dan lulus tahun 2009 

2. SMP Swasta Budi Mulia dan lulus tahun 2012 

3. SMA Swasta Dharmawangsa Medan dan lulus tahun 2015 

 

 

 

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA


	ABSTRAK_15510080
	A



