
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT MELANIA INDONESIA Cibuni Estate 

Kab. Bandung sudah memadai, hal ini bisa terlihat dari: 

1) Kedudukan Audit Internal sebagai fungsi staf yang bertanggung jawab 

langsung Estate Manager dan tidak adanya hubungan istimewa antara 

audit secara independen dan objektif. 

2) Auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk 

tugas audit. 

3) Adanya program audit yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh 

auditor internal untuk mengarahkan pemeriksaan. 

4) Adanya laporan hasil audit yang isinya memuat temuan hasil audit, 

rekomendasi dan saran-saran yang ditemukan dalam pelaksanaan audit. 

2. Pengendalian intern atas pengelolaan persediaan bahan baku diperoleh hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Kualifikasi auditor internal 

Auditor internal memiliki pengetahuan akuntansi dan kemampuan teknis 

yang memadai dalam melaksanakan audit. Hal ini bisa dilihat dari syarat 

untuk menjadi seorang auditor internal yaitu minimal pendidikannya 

Diploma III. 

2) Pelaksanaan audit atas pengelolaan persediaan bahan baku, meliputi : 

d. Adanya program audit untuk mengelola persediaan bahan baku. 

e. Dalam pelaksanaan auditnya meliputi aktivitas evaluasi terhadap 

pelaksanaan audit, aktivitas verifikasi atas dokumen yang berhubungan 

dengan persediaan bahan baku dan kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur persediaan bahan baku yang telah ditetapkan. 

 



 

f. Adanya laporan audit yang memuat temuan audit, rekomendasi dan 

saran-saran mengenai kelemahan yang ditemukan. 

3) Audit internal berperan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal 

persediaan bahan baku. 

3. Fungsi audit internal yang ada pada PT MELANIA INDONESIA Cibuni 

Estate Kab. Bandung berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

persediaan bahan baku ini dapat terlihat dari : 

1) Menetapkan kebenaran-kebenaran catatan 

Audit internal yang ada pada PT MELANIA INDONESIA Cibuni Estate 

Kab. Bandung melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen atau 

catatan yang ada di perusahaan, apakah hal tersebut telah mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. 

2) Mengevaluasi sistem pengendalian internal 

Dalam kegiatan ini Audit Internal menilai apakah pelaksanaan dari 

kegiatan operasional di perusahaan bisa berjalan dengan baik, efektif dan 

efisien, selain itu juga Audit Internal mengevaluasi kinerja dari 

pengelolaan yang ada di PT MELANIA INDONESIA Cibuni Estate Kab. 

Bandung. 

3) Mengecek untuk melihat adanya taat azas kepada prosedur-prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Audit Internal yang ada di PT MELANIA INDONESIA Cibuni Estate 

Kab. Bandung melakukan kegitatan pemeriksaan mengenai kepatuhan 

terhadap perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku baik yang 

ditetapkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan di dalam perusahaan 

itu sendiri. 

4. Berdasarkan perhitungan tersebut mengandung arti bahwa dampak peranan 

audit internal mempunyai kontribusi sebesar 51,84% terhadap persediaan 

bahan baku. 

5. Hasil perhitungan peranan fungsi audit internal dalam mengefektivitaskan 

persediaan bahan baku berdasarkan uji kolerasi Rank Spearman yang 

dilakukan sebesar 0,7200. Kolerasi sebesar ini menunjukan bahwa terdapat 

 



 

hubungan antara audit internal yang memadai dan fungsi audit internal dalam 

meningkatkan persediaan bahan baku adalah hubungan yang positif atau rs > 

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

diberikan oleh fungsi audit internal dalam meningkatkan persediaan bahan 

baku determinasi yaitu sebesar 51,84%, sedangkan sisanya sebesar 48,16% 

dipengaruhi faktor lain. Untuk mengetahui kebenaran atau signifikansi dari 

peranan fungsi audit internal dalam meningkatkan persediaan bahan baku 

diperlukan uji signifikansi. Uji signifikansi yang dilakukan adalah ttest (4,72) 

dan ttabel (1,782). Maka terbukti bahwa variabel anggaran biaya promosi 

sebagai alat pengendalian kegiatan promosi yang memadai mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap peningkatan volume penjualan. 

Selanjutnya hipotesis yang menyatakan “peranan  fungsi audit internal dalam 

mengefektivitaskan persediaan bahan baku” dapat diterima. 

Jawaban tersebut di atas yaitu sebesar 51,84%, menunjukan bahwa audit 

internal yang ada di  PT MELANIA INDONESIA Cibuni Estate Kab. 

Bandung   telah memadai dalam pengelolaan persediaan bahan baku. 

Dari hasil perhitungan ditemukan 51,84% menunjukkan bahwa 

pengendalian internal persediaan bahan baku telah efektif diterapkan di  PT 

MELANIA INDONESIA Cibuni Estate Kab. Bandung. 

Sedangkan sisanya sebanyak 48,16% disebabkan oleh faktor-faktor lain  

yaitu pengujian hipotesis dan menetapkan kriteria penerimaan atas penolakan 

hipotesis. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa fungsi audit internal 

menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan bahan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan diatas,  Penulis memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi 

manajemen perusahaan untuk mengatasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan 

tersebut diatas, yaitu :  

1. Sebaiknya karyawan yang bekerja sebagai auditor pada Divisi Internal 

Audit berlatar belakang akuntansi dan bersertifikatkan CIA, QIA. 

 



 

2. Diberikan beasiswa untuk tugas belajar/sekolah secara adil kepada setiap 

karyawan yang dianggap berpotensi. 

3. Sebaiknya setiap karyawan yang bekerja di lingkungan PT MELANIA 

INDONESIA Cibuni Estate Kab. Bandung bersikap terbuka dan jujur 

dalam menghadapi audit, dan menyadari pentingnya audit demi 

tercapainya kepentingan dan tujuan perusahaan. 

 

 


