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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. PLN (Persero) 

Unit Distribusi Jabar dan Banten di Bandung dengan didasari teori-teori yang 

dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal atas penjualan pada PT PLN (Persero) Unit Bisnis 

Distribusi Jabar dan Banten telah memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah total 

jawaban terdapat 86,3% yang menyetujui pernyataan auditor internal di mana 

41,1% diantaranya menyatakan sangat setuju dan 45,2% yang menyatakan setuju. 

Ini semua mengindikasikan bahwa auditor internal pada PT PLN (Persero) Unit 

Bisnis Distribusi Jawa Barat dan Banten telah memadai dalam pelaksanaan audit 

internal penjualan.  

2. Pelaksanaan pengendalian internal atas penjualan pada PT PLN (Persero) Unit 

Distribusi Jabar dan Banten telah efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah total 

jawaban terdapat 77,1% dari responden yang sangat menyetujui pernyataan-

pernyataan mengenai efektivitas audit internal penjualan. Rata-rata 34,9% dari 

responden yang menjawab sangat setuju dan 42,2% responden yang menjawab 

setuju.  

3. Audit internal atas penjualan pada PT PT PLN (Persero) Unit Distribusi Jabar dan 

Banten telah berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

penjualan, hal ini dapat dilihat dari : 

a. Berdasarkan faktor koreksi yaitu 0,895, maka rs yang digunakan yaitu 0,895. 

Sedangkan harga kritis rs Koefisien Korelasi Rank Spearman untuk N = 9, α = 

0,05 adalah sebesar 0,683. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan, 
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dimana rs hitung > rs tabel maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara audit 

internal penjualan dengan efektivitas pengendalian internal penjualan.  

b. Perhitungan koefisien determinasi dalam persen, diperoleh hasil sebesar 80% 

yang berarti auditor internal berpengaruh dalam menunjang efektivitas audit 

internal penjualan sebesar 80%. 

c. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa rs hitung > rs tabel yaitu 0,895 > 

0,666 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara audit internal dengan efektivitas pelaksanaan audit internal 

penjualan sebesar 80% sedangkan sisanya yaitu sebesar 20% adalah pengaruh faktor-

faktor antara lain lingkungan kerja, lingkungan kantor. 

 

5.2 Saran 

Untuk menunjang perubahan dalam sistem penagihan perlu didukung dengan 

peningkatan program pelatihan (training) dalam bidang aplikasi komputer secara 

intensif yang ditujukan bagi para operator di bagian niaga, baik dilakukan secara 

internal yang dikoordinir oleh programer perusahaan maupun dikoordinir oleh pihak 

eksternal lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. 

 Selanjutnya kepada seluruh unit operasional yang ada dalam perusahaan agar 

menyadari bahwa audit internal bukanlah seorang hakim bagi objek yang dapat 

memberikan konsultasi dan saran-saran yang positif sehingga operasional perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 


