
97

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan

menggunakan data-data yang telah tersedia dan di bahas pada bab sebelumnya

berkaitan dengan Pengaruh Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas

Pengdalian Internal Penjualan pada PT. Gandhiyo Sukabumi. Maka berdasarkan

hasil yang di dapatkan setelah dilakukan pengujian dan pembahasan sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan audit internal di PT. Gandhiyo Sukabumi dilakukan oleh satuan

pengawas internal yang independen dan kompeten. Dengan adanya independensi

ini memungkinkan auditor internal untuk menjalankan tugasnya tanpa memihak

siapapun sehingga akan memberikan informasi yang objektif, benar dan

bermanfaat kepada manajemen. Auditor internal yang ada di SPI (Satuan

Pengawas Internal) mempunyai kompetensi di bidang audit baik dari segi

pendidikan maupun dari segi pengalaman kerja sehingga dapat mencari dan

menentukan masalah-masalah yang terjadi pada audit serta memberikan

saran-saran sebagai solusi penyelesaiannya.

2. Penjualan di PT. Gandhiyo Sukabumi telah di laksanakan secara efektif. Dilihat

dari kinerja yang baik dan dari kemampuan mereka menghasilkan laporan

keuangan yang cukup diandalkan dan aktivitas perusahaan yang terus

berlangsung.

3. Audit internal dapat memberikan pengaruh terhadap pengendalian internal

penjualan suatu perusahaan. Karena dengan menerapkan prinsip audit internal
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tentunya segala aktivitasnya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan

akan efektif dalam internal penjualannya. Berdasarkan hasil perhitungan

koefisien determinasi diatas, diketahui bahwa nilai kd = 90,3%. Maka dapat

disimpulkan bahwa pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian

internal penjualan masuk dalam kriteria sedang, dan sisanya 9,7% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa dengan adanya audit

internal dapat memberikan pengaruh untuk menunjang efektivitas pengendalian

internal penjualan. Karena dengan adanya audit internal diperusahaan, tentunya

akan membantu dalam proses pengendalian internal penjualan agar lebih efektif,

efisien dan akurat.

5.2 Saran
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan

pengambilan kesimpulan atas hasil perusahaan dan analisi terhadap data-data yang

digunakan dalam penelitian ini serta hasil yang didapatkan maka pada kesempatan

ini peneliti memiliki beberapa saran yaitu :

1. Dengan pengendalian internal penjualan yang dilakukan oleh perusahaan maka

perlu untuk terus ditingkatkan kembali pengendalian internal penjualan dengan

terus melakukan evakuasi dan perbaikan, langkah tersebut di ambil dalam rangka

untuk memperbaiki diri dan terus meningkatkan pengendalian internal penjualan

sehingga berbagai bentuk kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan dengan

melakukan penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir serta terus

memperkuat manajemen dan karyawan dengan melakukan pelatihan sebagai

peningkatan sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan sehingga
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mempererat organisasi yang ada didalamnya.

2. Penjualan dapat ditingkatkan kembali dalam melakukan pengawasan dan

pemeriksaan ketat agar perusahaan dapat mencapai target penjualan.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memvariasikan variabel independen

atau variabel dependen yang lebih banyak, sehingga permasalahan yang ada di

perusahaan PT. Gandhiyo Sukabumi bisa terlihat lebih jelas dan rinci apa

penyebab bila PT. Gandhiyo mengalami kemajuan dalam penjualannya atau

mengalami kemunduran dalam artian rugi dalam penjualannya.


