
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada hotel-hotel 

berbintang empat di Bandung, dengan didasarkan teori-teori yang dipelajari serta 

pembahasan yang dilakukan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan audit internal yang diterapkan di hotel-hotel bintang empat 

di Bandung telah memadai. Hal ini terlihat dari sebagian besar responden 

menyatakan Sangat Setuju dan Setuju sebesar 99,29%. Tapi ada responden 

yang menyatakan kurang Setuju sebesar 0,47% untuk pernyataan seperti audit 

internal dalam melakukan pemeriksaan bertanggung jawab langsung kepada 

dewan komisaris dan auditor terpisah dari status organisasi. Yang menyatakan 

Tidak Setuju sebesar 0,24% yaitu untuk pernyataan audit internal fungsinya 

terpisah dari fungsi operasional utama perusahaan. Dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju tidak ada. Ini semua mengindikasikan bahwa hotel-hotel 

bintang empat telah menerapkan audit internal yang memadai. 

2. Berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, terdapat peningkatan 

efektivatas pengendalian internal atas penjualan sewa kamar pada hotel-hotel 

bintang empat di Bandung. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menyatakan Sangat Setuju dan Setuju sebesar 99,65%. Dan ada juga 

responden yang menyatakan Kurang Setuju sebesar 0,35% untuk pernyataan 

fungsi penjualan sewa kamar terpisah dengan fungsi penjualan jasa hotel 

lainnya, yang menyatakan tidak setuju dan setuju sangat tidak setuju tidak ada.  

3. Audit internal yang memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal penjualan sewa kamar pada hotel-hotel bintang empat di 

Bandung, hal ini dapat dilihat dari: 

 

 



a. Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearman, didapat nilai koefisien               

rs sebesar 0,943. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara audit 

internal yang dilakukan dengan memadai dengan peningkatan efektivitas 

pengendalian internal atas penjualan sewa kamar tersebut adalah hubungan 

yang positif (rs>0), maka hubungan tersebut positif dan searah, yang 

artinya jika audit internal dilaksanakan dengan memadai maka efektivitas 

pengendalian internal atas penjualan sewa kamar akan meningkat, begitu 

pula sebaliknya jika audit internal dilaksanakan tidak memadai, maka 

efektivitas pengendalian internal atas penjualan sewa kamar akan 

menurun. Audit internal yang memadai berperan dalam meningkatkan 

efektivitas pengendalian internal penjualan sewa kamar sebesar 94,3%. 

b. Perhitungan koefisien determinasi dalam persentase diperoleh hasil 

sebesar 88,92%. Hal ini berarti kememadaian audit internal berpengaruh 

terhadap efektivitas pengendalian atas penjualan sewa kamar sebesar 

88,92%, sedangkan sisanya sebesar 11,08% dipengaruhi faktor lain. 

c. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa bahwa nilai                                   

t hitung 4,007 > t tabel  2,920, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kememadaian audit internal dengan efektivitas pengendalian atas 

penjualan sewa kamar. 

 
Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan  bahwa Audit internal yang 

memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal atas 

penjualan sewa kamar sebesar 88,92% sedangkan sisanya sebesar 11,08% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

memberikan saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan atau masukan bagi hotel-hotel dan peneliti selanjutnya, yaitu: 



1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui penyebaran 

kuesioner pada hotel-hotel bintang empat di Bandung, terdapat salah satu 

hotel yang fungsi audit internalnya tidak terpisah dari fungsi operasional 

utama perusahaan. Oleh karena itu sebaiknya fungsi audit internalnya terpisah 

dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan untuk lebih menjaga 

independensinya. Ada juga salah satu hotel yang kurang setuju jika audit 

internal dalam melakukan pemeriksaan bertanggung jawab langsung kepada 

dewan komisaris, dan auditor terpisah dari  status organisasi. Sebaiknya audit 

internal dalam melakukan pemeriksaan bertanggung jawab langsung kepada 

dewan komisaris  agar auditor internal memiliki kebebasan yang cukup dalam 

melaksanakan kegiatan audit. Dan auditor terpisah dari status organisasi  agar 

terpenuhinya independensi.  

2. Terdapat salah satu hotel yang menyatakan kurang setuju jika fungsi penjualan 

sewa kamar terpisah dengan fungsi penjualan jasa hotel lainnya, sebaiknya 

fungsi penjualan sewa kamar terpisah dengan fungsi penjualan jasa hotel 

lainnya, hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pengendalian yaitu dengan 

adanya pemisahan fungsi yang memadai.  

3. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka hotel-hotel bintang empat di 

Bandung disarankan untuk dapat mempertahankan efektivitas pengendalian 

internal atas penjualan sewa kamar serta peningkatan kinerja auditor di masa 

yang akan datang, dalam menunjang efektivitas pengendalian internal sewa 

kamar serta aktivitas lainnya. 

 

 

 


