
  

                BAB V 

                      KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang yang dilakukan penulis pada PT. Inti 

(Persero) Bandung setelah membandingkan dengan teori-teori yang relevan maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT. Inti (Persero) Bandung 

sudah memadai. Di mana audit operasional dilaksanakan oleh satuan 

pengawasan intern, auditor internal yang independen dan kompeten serta 

dalam melaksanakan pemeriksaannya terlebih dahulu menetapkan tujuan 

dan ruang lingkup audit internal, wewenang dan tanggung jawab audit 

internal, penetapan program audit internal, pelaksanaan audit internal dan 

laporan serta tindak lanjut audit internal. 

2. Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh PT. Inti (Persero) Bandung 

sudah cukup efektif, di mana telah dilakukannya berbagai macam program 

strategis yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh bagian di setiap 

divisi, guna meningkatkan kinerja di tahun sebelumnya. Hal ini dapat 

tercermin dari realisasi kinerja perusahaan secara umum, di mana 

penjualan setiap tahunnya meningkat (2005 = 565.6 milyar, 2006 = 629.5 

milyar, 2007 = 684.6 milyar, 2008 = 728.9 milyar meskipun kontrak 

penjualannya sedikit menurun (2005 = 609.5 milyar, 2006 = 915.2 milyar, 

2007 = 794.9 milyar, 2008 = 683 milyar)  akibat bertambahnya pesaing 

dan juga disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal lainnya. Tetapi 

ini membuktikan bahwa PT. Inti masih dapat bersaing di dalam pasarnya 

dan program yang dilaksanakan masih berjalan secara efektif. 

3. Hasil perhitungan tinjauan atas peranan audit operasional dalam 

menunjang efektifitas kegiatan pemasaran PT. Inti (Persero) berdasarkan 

uji korelasi Rank Spearman diperoleh sebesar 0.875. Korelasi sebesar ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara audit 



  

operasional dan efektivitas kegiatan pemasaran adalah hubungan yang 

positif atau rs > 0, maka hubungan tersebut adalah searah. Kontribusi yang 

diberikan oleh audit operasional dalam menunjang efektivitas kegiatan 

pemasaran diketahui melalui koefisien determinasi yaitu sebesar 76.56%, 

sedangkan sisanya sebesar 23.44% dipengaruhi faktor lain. Untuk 

mengetahui kebenaran atau signifikansi dari peranan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dengan efektivitas 

biaya pemasaran dilakukan uji signifikansi. Uji signifikansi yang 

dilakukan adalah ttest (5,112) dan ttabel (1,812), ini berarti ttest > ttabel, maka 

terbukti bahwa variabel peranan audit operasional mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap efektivitas kegiatan pemasaran. 

 

5.2. Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Inti (Persero) , penulis ingin 

memberikan saran kepada perusahaan mengenai keadaan yang tengah 

berlangsung selama ini. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. PT. Inti (Persero) harus melakukan promosi seluas – luasnya didalam 

upayanya melakukan kegiatan pemasaran agar produk – produk teknologi 

unggulan yang dimiliki dapat dikenal dengan baik oleh pasar dan 

mendapat kepercayaan didalam negeri sendiri. 

2. Bagian Pemasaran pada setiap divisi agar menindaklanjuti rekomendasi 

yang diberikan oleh auditor internal sebagai langkah untuk meningkatkan 

efektivitas pemasaran dengan cara yang lebih aktif dalam melakukan 

pendekatan dengan costumer untuk mendapatkan kontrak baru yang 

nantinya akan berpengaruh pada hasil penjualan.  

3. Dalam pelaksanaan audit operasional, auditor sebaiknya tidak 

memberitahukan kepada objek yang diteliti bahwa akan diadakannya 

pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar didapat suatu kondisi yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 



  

 4. Mengingat PT. Inti (Persero) terdiri dari berbagai divisi, maka ada baiknya 

staf audit internal ditambah agar fungsi dari audit itu sendiri dapat berjalan 

secara optimal. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


