
  
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan audit internal atas penjualan jasa sewa kamar yang dijalankan oleh 

Hotel Bumi Asih Jaya telah dilaksanakan dengan memadai hal ini dapat dilihat 

jawaban responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju, yang berada 

pada interval 3,40-4,19. Hal ini dapat diliat dari table rekapitulasi jawaban 

variabel audit internal pada BAB IV. Dari analisis yang dilakukan ini dapat 

disimpulkan bahwa audit internal di Hotel Bumi Asih Jaya telah dilaksanakan 

dengan memadai dan memenuhi unsur-unsur teori audit internal. 

2. Penjualan jasa sewa kamar yang dilaksanakan oleh Hotel Bumi Asih Jaya 

telah efektif berdasarkan pernyataan responden yang memberikan jawaban 

sangat setuju dan setuju. Hal ini dapat dilihat dari table rekapitulasi jawaban 

variable penjualan jasa sewa kamar pada BAB IV. Dari analisis yang 

dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa penjualan jasa sewa kamar di Hotel 

Bumi Asih Jaya sudah dilaksanakan dengan efektif karena memiliki nilai rata-

rata 3,88 yang berada pada interval 3,40-4,19. 

3. Pengaruh audit internal dalam pengefektifitasan penjualan jasa sewa kamar di 

Hotel Bumi Asih Jaya berdasarkan perhitungan Rank Spearman nilai rs yaitu 

0,782. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat hubungan yang kuat antara 

audit internal dengan pengefektifitasan penjualan jasa sewa kamar. 

Perhitungan Koefisien Determinasi audit internal berpengaruh dalam 

pengefektifan penjualan jasa sewa kamar sebesar 61,15%. Hasil pengujian 

hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel 

pada taraf signifikan 

 

= 0,05 dan dk = n 

 

2 adalah 1,35. Ini berarti bahwa 

nilai t hitung (6,36) > t tabel (1,812), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis yaitu audit internal yang 



  
dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh dalam pengefektifitasan 

penjualan jasa sewa kamar . 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian pada Hotel Bumi Asih Jaya 

Bandung, penulis sampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan pengaruh audit dan efektivitas penjualan sewa kamar, yaitu: 

1. Sebaiknya bagian audit internal lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan 

keterampilan teknis akuntansinya sebab masih terdapat staf audit internal 

yang belum sepenuhnya mengetahui tentang pengetahuan dan keterampilan 

teknis akuntansi hal ini berdasarkan tanggapan responden yang memiliki nilai 

yang rendah. 

2. Sebaiknya perusahaan mampu menanggapi setiap keluhan konsumen dan 

memperbaiki setiap kekurangan yang ada, karena hal ini akan mampu 

meningkatkan tingkat penjualan sewa kamar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Hotel Bumi Asih 

Jaya Bandung sebaiknya tidak melakukan objek penelitian pada bagian audit 

internal perusahaan saja, agar bagian yang lain pun dapat diteliti sehingga 

diketahui perkembangan-perkembangan bagian departemen lainnya di hotel 

tersebut.    
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