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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai 

fungsi audit internal menilai efektivitas divisi penjualan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Magetan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang 

merupakan hasil penaksiran dari data yang diperoleh penulis serta dari hasil 

pengamatan selama melakukan penelitian, yaitu : 

1. Pelaksanaan audit internal di dalam perusahaan sudah memadai, hal ini terlihat 

dari : 

a. Independensi Audit Internal 

Audit internal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bersifat 

independen, hal ini terlihat dalam struktur organisasi yang terpisah dari fungsi 
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lain dalam perusahaan. Selain itu auditor juga telah berlaku objektif baik 

dalam pelaksanaan audit maupun dalam laporan hasil audit.   

b. Kompetensi 

Seorang auditor pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dituntut 

mempunyai kualifikasi yang tinggi, baik kecakapan tekniknya maupun 

moralitasnya. Secara nyata auditor dituntut untuk mengetahui pengetahuan 

yang memadai tentang akuntansi, hukum, ekonomi dan pengetahuan lain yang 

berkaitan dengan aktivitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Sedangkan syarat moralitas yang dituntut dari seorang auditor harus 

mempunyai sikap objektif, percaya diri, disiplin, bersahaja, sopan, hormat dan 

ramah. 

 

 

Seorang auditor dalam rangka meningkatkan profesionalismenya dengan cara 

mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus sehingga auditor mampu 

memberikan rekomendasi yang memadai bagi manajemen perusahaan dengan 

mendapat dukungan dari Direktur Utama. 

c. Program Audit Internal 

Program audit merupakan pedoman bagi auditor internal dalam melakukan 

auditnya. Tim audit internal sudah membuat program audit atas penjualan 

dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Satuan Pengawasan Intern.  

d. Pelaksanaan Audit Internal 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal selalu melakukan tugas dengan 

instruksi dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan 

yang ingin dicapai dalam setiap audit dapat tercapai. 

e. Laporan Hasil Audit Internal 

Auditor dalam setiap akhir audit memberikan laporan hasil audit sesuai 

dengan jadwal yang telah di tetapkan, dalam laporan hasil audit dicantumkan 
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hasil audit dan temuan yang diperoleh serta memberikan rekomendasi yang 

diperlukan. 

f. Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan 

Tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan berupa pemantauan yang dilakukan 

oleh auditor untuk memastikan tindakan-tindakan perbaikan telah dilakukan. 

Proses pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan pada PDAM adalah sebagai 

berikut : 

• Satuan Pengawas Intern (SPI) harus memantau tindak lanjut LHP untuk 

mengetahui apakah saran-saran yang dituangkan dalam LHP tersebut telah 

dilaksanakan oleh setiap unit kerja. 

• Terhadap pemantauan tindak lanjut yang memerlukan pemeriksaan, maka 

proses pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan sebelumnya. 

2. Keefektivan Penjualan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dapat dilihat 

dari efektifnya divisi penjualan, yaitu : 

a. Adanya penetapan anggaran sebelum melakukan penjualan untuk periode 

tertentu. 

b. Adanya peningkatan permintaan dari konsumen dan biaya pemeliharaan pada 

pengolahan air berdasarkan perbandingan tahun 2006 dan tahun 2007 yaitu 

sebesar 14,32%.  

c. Setiap penjualan air perusahaan selalu mengadakan evaluasi terhadap hasil 

kegiatan penjualan. 

d. Perusahaan mempunyai cara untuk dapat meminimalisasikan adanya tingkat 

penyimpangan yang mungkin terjadi selama kegiatan penjualan berlangsung. 

3. Berdasarkan uraian dan perhitungan yang telah dikemukakan pada Bab IV dan 

juga berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

audit internal berfungsi menilai efektivitas divisi penjualan. Fungsi tersebut 

diketahui dari hasil uji statistik korelasi Rank Spearman dimana diperoleh hasil 
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0,7274 yang dapat diinterpretasikan mempunyai fungsi yang sangat kuat. Dengan 

5,539 > 1,753 atau dengan kata lain t hitung > t tabel sehingga Ho ditolak. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran 

sebagai saran sebagai bahan pertimbangan untuk membantu audit internal dalam 

menilai efektivitas divisi penjualan, sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

• Auditor Internal memberikan penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup, fungsi 

serta tanggung jawab bagian audit internal atau sebaiknya karyawan diberikan 

pemahaman tentang Standar Profesional Audit Internal, sehingga hubungan 

antara auditor internal dan karyawan dapat terjalin dengan harmonis yang 

dapat menciptakan suasana kerja lebih baik dan apa yang dijadikan tujuan 

oleh perusahaan akan tercapai. 

• Diperlukannya suatu kebijakan mengenai penentuan tingkat deviasi terhadap 

anggaran penjualan sehingga dapat membantu manajemen dalam hal penilaian 

keberhasilan realisasi penjualan air. 

b. Bagi Peneliti 

 Peneliti menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu : 

• Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang 

berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

• Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang dapat meningkatkan fungsi audit internal dalam penilaian efektivitas 

divisi penjualan. 

 

  

 
 


