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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT. 

Bratatex yang berlokasi di jalan Leuwigajah No.106B Cimahi, mengenai peranan 

audit internal dalam meningkatkan efektifitas proses produksi pada bagian 

penyempurnaan pencelupan (dyeing finishing), penulis menarik kesimpulan 

bahwa audit internal proses produksi yang diterapkan pada PT. Bratatex sudah 

cukup menunjang dalam tercapainya peningkatan efektivitas proses produksi pada 

bagian penyempurnaan pencelupan (dyeing finishing). 

1. Pelaksanaan Audit Intenal yang Memadai 

Pelaksanaan audit internal yang memadai dalam meningkatkan proses 

produksi pada PT Bratatex telah berjalan cukup memadai, hal ini dilihat dari 

unsur-unsur audit internal proses produksi yaitu: tujuan dan ruang lingkup 

audit internal proses produksi, kualifikasi audit internal proses produksi, 

wewenang dan tanggung jawab audit internal proses produksi, program audit 

proses produksi, laporan audit internal proses produksi, serta tindak lanjut atas 

laporan audit.  Jadi pelaksanaaan audit internal proses produksi pada PT. 

Bratatex  telah cukup memadai, yang ditunjang dari unsur-unsur audit internal 

yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah 

jawaban dan skor responden mengenai peranan audit internal paroses produksi 

sebesar 83,51%. 

2. Efektivitas Proses Produksi 

Proses produksi pada PT. Bratatex telah dilaksanakan cukup efektif, ini dilihat 
dari tercapainya sasaran proses produksi selama dua tahun terakhir, serta 
tujuan pengelolaan telah terpenuhi. Adapun kelemahannya yaitu kurangnya 
jumlah pelatihan untuk karyawan, sehingga kinerja yang dihasilkan karyawan 
kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah jawaban dan skor 
responden mengenai efektivitas proses produksi sebesar 80,40%. 

 86



Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

3. Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Produksi 

Proses produksi penyempurnaan pencelupan (dyeing finishing) telah di 

dukung oleh adanya peranan audit internal yang cukup memadai, sehingga 

proses produksi pada bagian penyempurnaan pecelupan (dyeing finishing) 

dapat dilakukan dengan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari berjalannya 

fungsi utama audit internal yaitu menghasilkan berbagai informasi yang tepat 

waktu, relevan, dan dapat dipercaya serta telah memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: tujuan dan ruang lingkup audit internal, kualifikasi audit internal, 

wewenang dan tanggung jawab audit internal, program audit, laporan audit 

internal tindak lanjut atas laporan audit. Dengan terlaksananya audit internal 

proses produksi yang memadai maka dapat membantu manajemen dalam 

pelaksanaan proses produksi pada bagian penyempurnaan pencelupan (dyeing 

finishing) dalam penetapan tanggung jawab dan kewenagan yang jelas atas 

proses produksi tersebut. Sasaran dan kebijakan persediaan, fasilitas 

penyimpanan (gudang) dan penanganan persediaan yang memadai, klasifikasi 

dan identifikasi persediaan yang memadai, standarisasi, catatan dan laporan 

yang memadai, dan tenaga kerja yang memuaskan. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis  rank spearman diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 

0,757 dan dengan taraf signifikasi ditentukan sebesar 5% (0,05), dapat 

disimpulkan bahwa tujuan proses produksi dapat terlaksana atau telah 

terpenuhi. Berperannya audit internal dapat membantu manajemen untuk 

meningkatkan efektivitas proses produksi sebesar, yang dapat dilihat dari hasil 

persentase sebesar 57,30%. 

Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan audit internal 

proses produksi yang cukup memadai akan mempengaruhi proses produksi. 

Sehingga pelaksanaan audit internal yang memadai dapat meningkatkan 

efektivitas proses produksi pada bagian penyempurnaan pencelupan (dyeing 

finishing) pada PT. Bratatex yang berlokasi di Cimahi Jawa Barat. 
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5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 
mencoba mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi perusahaan: 

1. Sebaikya perusahaan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 
auditor agar bisa mendapatkan sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA), 
sehingga dalam pelaksanaan audit internal tepat sasaran. 

2. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan dan pendidikan dalam 
pekerjaan proses produksi sehingga dapat tercapai sasaran proses produksi 
yang sudah direncanakan. 

3. Dalam peningkatan efektivitas proses produksi maka perusahaan 
sebaikanya melakukan penyempurnaan pencelupan (dyeing finishing) 
dengan lebih baik lagi, pemegang tanggung jawab dan kewenangan proses 
produksi jelas, penanganan persiapan persediaan barang sesuai dengan 
kebutuhan dan fasilitas penyimpanan barang sesuai dengan kapasitas 
penyimpanannya. Sehingga peranaan audit internadalam meningkatkan 
proses produksi dapat tercapai dengan baik.  

4. Kualifikasi auditor internal meliputi: Independensi bagi auditor internal 
sangat penting untuk efektivitas pemeriksaan. Untuk mencapai 
efektivitasnya auditor internal harus bertindak seobjektif dan seefektif 
mungkun. Hal ini sangat bergantung pada kedudukan audit internal 
terhadap bagian yangn diperiksanya, independensi dan status audit internal 
dalam organisasi untuk mencapai audit yang efektif harus didukung sikap 
yang tidak memihak dari auditor internal. Kompetensi diperoleh melalui 
pendidikan penglaman. Anggota sebaiknya menggambarkan dirinya 
memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Dalam 
semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota 
harus melakukan upaya untu mencapai tingkat kompetensi yang akan 
meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan 
profesionalisme yang tinggi. 
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5. Charter Audit Internal 

1). Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi audit harus dituangkan 

dalam suatu charter. Penanggungjawab fungsi audit internal (PFAI) 

harus mengupayakan persetujuan atas charter dari manajemen senior, 

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi (PDPO). Persetujuan atas 

charter tersebut harus didokumentasikan dalam minute perusahaan. 

Carter Audit harus menjelaskan posisi fungsi audit internal dalam 

organisasi, menyatakan kewenangan fungsi audit internal untuk 

mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan dan aset 

perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dan 

menjelaskan ruang lingkup fungsi audit internal  

2). Charter audit harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Penuangan 

dalam bentuk tertulis memungkinkan komunikasi formal dalam rangka 

mendapatkan review dan persetujuan dari manajemen senior, dan 

penerimaan dari pimpinan dan pengawas organisasi. Disamping itu 

charter dalam bentuk tertulis juga memudahkan untuk direview 

kembali secara periodik, untuk disesuaikan dengan keadaan 

lingkungan yang selalu berubah. Usaha mendapatkan pernyataan 

tertulis tentang tujuan, tanggung jawab, wewenang aktivitas audit 

internal yang tertuang dalam suatu charter audit merupakan suatu hal 

yang sangat penting, apabila pihak manajemen senior, pimpinan dan 

dewan pengawas organisasi menginginkan membuat penilaian 

aktivitas audit internal, atau mempertanyakan peranan dan tanggung 

jawab audit internal. 

3). Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus melakukan asesmen 

secara berkala apakah tujuan, tanggung jawab dan wewenang FAI, 

sebagaimana tertuang dalam charter, masih memadai sehingga 

memungkinka FAI mencapi sasarannya. Hasil dari asesmen berkala ini 

dikomunikasikan  kepada manajemen senior serta pimpinan dan dewan 

pengawas organisasi. 
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