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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan audit 

internal dengan efektifitas pengendalian internal proses produksi pada PT. 

Bintang Agung, maka simpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

1. Pelaksanaan audit internal atas proses produksi pada PT. Bintang Agung 

telah memadai. Simpulan ini diperoleh melalui faktor-faktor berikut ini: 

a. Kedudukan audit internal dalam struktur organisasi yang bertanggung 

jawab langsung kepada direktur utama dan melaksanakan tugasnya 

secara efektif dan independen 

b. Auditor internal memiliki tingkat kompetensi yang baik karena mereka 

memiliki pengetahuan serta latar belakang pendidikan yang cukup 

serta pengalaman yang cukup sebagai auditor internal 

c. Pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pengendalian internal 

proses produksi didasarkan pada program audit sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan 

d. Laporan audit dibuat oleh auditor internal yang memuat hasil temuan 

audit yang disertai dengan rekomendasi atau saran perbaikan atas 

kelemahan-kelemahan yang ada 

e. Adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh auditor internal dalam 

rangka memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan oleh 

auditee dan pihak auditor internal secara periodik memberikan laporan 

perkembangannya kepada pihak manajemen perusahaan 

2. pengendalian internal proses produksi pada PT. Bintang Agung telah 

efektif. Simpulan ini diperoleh dari faktor-faktor berikut ini: 

a. Unsur-unsur pengendalian internal yang memadai: 

• Lingkungan pengendalian dinilai telah memadai karena adanya 

nilai integritas dan etika, falsafah dan gaya operasi manajemen, 
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dewan komisaris, struktur organisasi dengan uraian tugas yang 

jelas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai 

dalam setiap unit kerja perusahaan serta adanya kebijakan dan 

praktek sumber daya manuasia 

• Penaksiran risiko telah diterapkan untuk meminimalkan 

penyelewengan dan kecurangan yang mungkin terjadi 

• Informasi dan komunikasi dinilai telah memadai karena adanya 

sistem dan prosedur proses produksi yang jelas serta digunakannya 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang mendukung 

• Aktivitas pengendalian dilakukan secara memadai yaitu ditandai 

dengan adanya pemisahan fungsi produksi, prosedur otorisasi yang 

jelas untuk proses produksi, penggunaan dokumen dan catatan 

yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya pengendalian fisik 

atas bahan baku maupun produk jadi dan pengecekan independen 

atas pelaksanaan operasi oleh bagian audit internal 

• Pemantauan dilaksanakan melalui evaluasi dan penilaian serta 

tidakan koreksi yang diperlukan sebagai upaya tindak lanjut hasil 

audit internal  

b. Tujuan pengendalian internal proses produksi pada PT. Bintang Agung 

juga efektif, dapat dilihat dari tiga faktor berikut: 

• Keandalan pelaporan keuanagn 

Adanya catatan laporan keuangan yang memadai dari data 

informasi proses produksi yang terpercaya. Setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan proses produksi telah disrtai dengan 

dokumen-dokumen pendukung, diverifikasi dan diotorisasi oleh 

pejabat yang berwenang serta dicatat sesuai dengan wakktu 

terjadinya. Adanya prosedur yang jelas atas aktivitas proses 

produksi sehingga apabila ditemukan kesalahan dapat ditelusuri 

dengan mudah. Dan telah diaudit oleh auditor internal maupun 

auditor eksternal dengan memperoleh pendapat wajar tanpa 

pengecualian dengan bahasa penjelasan 
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• Mendorong efektifitas dan efisiensi aktivitas proses produksi  

Efektifitas proses produksi dapat dilihat dengan tercapainya target 

produksi sesuai dengan yang dianggarkan baik dari segi waktu 

maupun jumlahnya dengan kualitas barang yang sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pengiriman 

barang ke pelanggan pun akan tetap tepat waktu pula. Hal ini dapat 

dilihat dengan adanya kenaikan produktifitas sebesar 0.26%. Dan 

terjadi efisinsi kegiatan proses produksi sebesar 19,05%, hal ini 

dapat dilihat melalui penggunaan biaya yang lebih kecil dari yang 

dianggarkan sehingga perusahaan dapat menggunakan dana yang 

tersisa untuk biaya desain dan pengembangan produksi dalam 

rangka untuk meningkatkan mutu barang atau dapat digunakan 

untuk tambahan biaya produksi tahun anggaran berikutnya 

• Ketaatan hukum dan peraturan 

PT. Bintang Agung dalam melaksanakan aktivitas produksinya 

telah mentaati hukum, perundang-undangan dan peraturan yang 

telah ditetapkan pemerintah diantaranya Keputusan Direksi, 

Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan dari Departemen 

Tenaga Kerja 

3. Hubungan audit internal dengan efektifitas pengendalian inetrnal proses 

produksi pada PT. Bintang Agung adalah hubungan yang bersifat positif. 

Kesimpulan ini diambil berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan 

metode korelasi product moment dengan menggunakan data-data yang 

diperoleh selama penelitian pada PT. Bintang Agung. Dari hasil pengujian 

hipotesis tersebut diperoleh korelasi sebesar 0,9732 sehingga hipotesis 

yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya dapat diterima. 

 



Kesimpulan dan Saran                                                                      Halaman V-4 

Universitas Widyatama 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bintang Agung 

secara garis besar pelaksanaan audit internal atas proses produksi telah memadai, 

begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian internal atas proses produksi telah 

efektif, tetapi dari hasil penelitian didapat pula kelemahannya. Kelemahan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

• Tidak adanya laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tindak 

lanjut oleh auditee kepada pihak auditor internal 

• Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan 

pengendalian internal khususnya pengendalian internal proses produksi 

Oleh karena itu saran-saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan 

dari penulisan skripsi ini adalah: 

• Audit internal atas proses produksi yang telah dilakukan oleh pihak AI 

telah memadai, tetapi akan lebih baik lagi apabila pihak AI meminta 

laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap 

rekomendasi yang telah diberikan kepada auditee 

• Pelaksanaan pengendalian internal yang efektif terhadap proses 

produksi memberikan manfaat yang besar kepada manajemen 

perusahaan, tetapi perusahaan harus tetap mempeerhatikan cost dan 

benefitnya sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. 

 

 

 

 


