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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang 

“Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Penjualan Air Bersih”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang dilaksanakan pada PDAM Kota Bandung telah 

memadai, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Auditor internal merupakan bagian yang terpisah dari kegiatan dan 

pekerjaan operasional. Auditor internal yang bekerja diperusahaan 

tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang manajer 

dan staf sehingga auditor internal mampu mempertahankan sikap yang 

tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit sehingga dapat 

melaksanakan audit dengan independen dan objektif. 

b. Adanya staf auditor internal yang mempunyai latar belakang 

pendidikan, pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan 

operasional. 

c. Pelaksanaan fungsi audit internal terhadap aktivitas penjualan 

didasarkan pada program audit. 

d. Laporan hasil audit memuat temuan-temuan hasil audit, saran 

perbaikan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diusulkan. 

e. Audit internal selalu melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindak lanjut terhadap hasil audit. 
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2. Efektivitas penjualan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening 

Kota Bandung dinilai efektif, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal 

berikut: 

a. Volume penjualan yang secara umum dijadikan ukuran atas 

kesuksesan operasi pemasaran telah mencapai volume penjualan yang 

diharapkan.  

b. Mendapatkan keuntungan yang berhasil dicapai juga telah mencapai 

target yang diinginkan.  

c. Perusahaan selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan pelanggan 

dengan selalu menanggapi keluhan konsumen dan selalu memperbaiki 

kekurangan yang ada demi tercapainya pertumbuhan perusahaan. 

3. Terdapat pengaruh audit internal terhadap efektivitas penjualan, 

kesimpulan ini diperoleh dari nilai korelasi yang menggunakan analisis 

korelasi Rank Spearman melalui pengolahan data kuesioner sebesar 0,893 

hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat. Sedangkan dari 

perhitungan koefisien determinasi  variabel audit internal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penjualan dengan presentase 

sebesar 79,74%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diamati dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dan diharapkan 

dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Bagi perusahaan 

a. Meningkatkan status organisasi audit internal, untuk menunjang 

terciptanya independensi dalam proses pemeriksaan. 

b. Untuk menjaga kompetensi seorang auditor internal harus 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis akuntansi dengan 
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diadakan Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan mengenai pengetahuan 

dan keterampilan teknis akuntansi. 

c. Dalam program audit demi meningkatkan ketepatan sasaran audit, 

program audit yang dibuat sebagai pedoman saat audit berlangsung 

sebaiknya revisi dalan jangka waktu tertentu. 

d. Melaksanakan survei mengenai risiko dan pengawasan dalam kegiatan 

penjualan. 

e. Lebih objektif, ringkas dan tepat waktu dalam membuat laporan hasil 

audit. 

f. Rekomendasi-rekomendasi dan saran-saran yang belum ditindak 

lanjuti sebaiknya ditinjau dan dipertimbangkan kembali 

 

2. Bagi penulis selanjutnya 

Bagi penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang 

sama disarankan agar melakukan penelitian dengan studi kasus perusahaan 

yang berbeda diharapkan hasil penelitian akan lebih representativ. 

Tentunya dari hasil penelitian yang dilakukan penulis masih jauh dari 

sempurna. Dari hasil penelitian ini 79,74% audit internal memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap efektivitas penjualan air bersih, dan 

sisa nya sebesar 20,26% berhubungan dengan faktor lain yang tidak 

diamati di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis tidak 

menelusuri lebih lanjut akan hal itu. Bagi peneliti selanjutnya, akan lebih 

baik jika mencari tahu lebih lanjut mengenai faktor lain tersebut. Semoga 

penelitian – penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian 

atas segala kekurangan yang dilakukan penulis. 


