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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT PLN (Persero) dan hasil pembahasan 

yamg telah dikemukan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Audit internal yang diterapkan pada PT PLN (Persero) memadai, hal ini 

dapat terlihat dari : 

1. Kedudukan audit internal dalam struktur organisasi perusahaan adalah 

independen dan bertanggung jawab langsung kepada General Manager. 

2. Dalam kegiatannya audit internal melakukan audit atas pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur penjualan. 

3. Adanya laporan atas hasil audit yang disertai saran dan rekomendasi dari 

auditor internal yang ditujukan kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

4. Pelaksanaan fungsi audit internal penjualan didasarkan pada program audit 

dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

 

Pengendalian intern penjualan pada PT PLN (Persero) memadai, hal ini 

dapat terlihat dari penjelasan singkat di bawah ini: 

1. Adanya struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas tugas 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. 

2. Adanya prosedur dan otorisasi yang memadai yaitu dengan ditetapkannya 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur pelaksanaan dan pencatatan 

yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

penyelewengan. 

3. Penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk setiap tahapan 

dalam kegiatan penjualan. 

4. Adanya informasi dan komunikasi yang efektif.  
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5. Adanya pemisahan fungsi yang memadai antara fungsi yang satu dengan 

fungsi yang lain. 

6. Adanya audit internal yang dilakukan oleh auditor internal yang 

independen yang dapat membantu manajemen dalam melakukan penilaian 

pengawasan terus menerus terhadap sistem yang ditetapkan di dalam 

perusahaan dan memberikan pilihan dan saran yang berguna bagi 

kepentingan manajemen. 

 Audit internal berperan dalam meningkatkan pengendalian intern 

penjualan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 

1. Fungsi dan kedudukan audit internal yang memadai yang tercermin dalam 

sikap independennya audit internal. 

2. Adanya temuan yang direkomendasikan oleh audit internal telah 

ditindaklanjuti oleh pihak pimpinan perusahaan. 

3. Memadainya pelaksanaan audit serta laporan hasil audit yang diberikan 

oleh auditor internal. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di PT PLN 

(Persero), penulis hendak memberikan masukan bagi perusahaan, yaitu : 

1. Pelaksanaan audit internal di PT PLN (Persero) sudah berjalan dengan 

baik, dan supaya lebih ditingkatkan lagi. 

2. Fungsi penjualan agar lebih menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan 

oleh auditor internal sebagai langkah meningkatkan efektivitas penjualan 

dengan lebih baik lagi  serta memberikan pelayanan  yang lebih baik lagi 

kepada pelanggan  untuk kepuasan pelanggan. 

 
 


