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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa audit operasional sangat berperan 

dalam mendukung kememadaian penyimpanan persediaan bahan baku 

perusahaan.  

Berdasarkan tinjauan umum atas proses penyimpanan persediaan bahan 

baku yang dilakukan pada PT. Grandtex telah dilaksanakan dengan baik dan 

memadai. Hal ini dapat dijelaskan dari adanya prosedur dalam aktivitas 

Penyimpanan persediaan Bahan Baku, daerah pertanggungjawaban yang jelas 

pada bagian gudang dalam aktivitas penyimpanannya, kememadaian Fasilitas 

pergudangan yang dimiliki perusahaan dan penanganan bahan baku yang cukup 

memuaskan, Klasifikasi atas persediaan bahan baku yang telah dilakukan dengan 

baik berdasarkan sistem mutu perusahaan dan Sistem pencatatan perpetual serta 

perhitungan fisik yang memadai oleh perusahaan. 

Kememadaian penyimpanan persediaan bahan baku yang dilakukan pada 

PT. Grand Textile Industry dapat dijelaskan dari adanya pemisahan fungsi penting 

antara bagian penyimpanan bahan baku dengan bagian lain yang terlibat, 

Perhitungan fisik atas persediaan bahan baku dilakukan oleh bagian pembukuan 

setiap satu bulan sekali, Prosedur pengamanan atas gudang yang memadai yaitu 

kepala gudang yang mengawasi masuk atau keluarnya persediaan dan petugas 

satpam yang menjaga keamanan gudang, ditetapkan prosedur atas penyimpanan 

bahan baku sesuai dengan manual prosedur yang ditetapkan perusahaan dan 

adanya dokumen, formulir dan catatan yang dirancang secara lengkap dan 

memadai, dilakukannya pemeriksaan Intern oleh pihak yang independen yang 

mempunyai kedudukan khusus dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 
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              Pelaksanaan Audit Operasional atas Penyimpanan Persediaan Bahan 

Baku yang dilakukan pada PT. Grand Textile Industry telah memadai, hal ini 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Auditor Internal yang mempunyai kedudukan terpisah dari operasional 

perusahaan dan memiliki latar belakang pendidikan dengan berbagai disiplin 

ilmu dan telah memiliki pengalaman dibidangnya, sehingga disimpulkan 

auditor operasional telah memiliki kriteria independensi dan kompetensi yang 

memadai. 

2. Setiap melakukan Audit Operasional, auditor terlebih dahulu membuat 

program audit yang berisi tentang tahap-tahap audit operasional yang terdiri 

dari: 

a. Tahap Audit Pendahuluan 

Yang meliputi pengamatan sekilas atas fasilitas fisik perusahaan, mencari 

data tertulis, wawancara dengan manajemen dan kegiatan analisis.  

b. Tahap Audit Mendalam 

Kegiatan yang dilakukan meliputi studi lapangan dan analisis.  

c. Tahap Pelaporan.  

3. Adanya tindak lanjut atas rekomendasi yang diusulkan, yang dilaksanakan 

melalui tindakan perbaikan, verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan 

pengamatan kembali ke lapangan 

 

5.2 Saran 

Karena pelaksanaan audit operasional atas penyimpanan persediaan bahan 

baku pada PT. Grand Textile Industry telah berjalan dengan baik dan memadai, 

maka saran yang penulis sampaikan adalah pertahankan kinerja yang sudah 

dilakukan sekarang ini dan selalu berusaha untuk meningkatkannya. Sedangkan 

atas hasil temuan yang ada dilakukan perbaikan dan tindak lanjut dalam 

memperbaiki kelemahan pengendalian penyimpanan persediaan bahan baku 

perusahaan. 
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Selain itu adanya pemahaman mengenai manfaat tujuan pelaksanaan audit 

bagi karyawan perusahaan sebaiknya lebih ditekankan lagi karena masih ada 

anggapan dari sebagian kecil karyawan bahwa auditor hanyalah orang-orang yang 

ditugaskan untuk mencari-cari kesalahan dan terhadap kelemahan yang ada. 

                   


