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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan komoditi 

karet di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), serta dengan membandingkan 

teori-teori yang relevan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) sangat efektif. Kesimpulan ini berdasarkan hasil perhitungan 

persentase kuesioner yang dihitung pada Bab IV, yaitu sebesar 77,42%. 

Selain itu, terdapat hal-hal lain yang menunjukkan keefektifan pelaksanaan 

audit internal di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), seperti audit 

internal dilaksanakan oleh Bagian Satuan Pengawasan Intern, dengan 

auditor yang independen dan kompeten dalam bidangnya. Selain itu dalam 

melaksanakan pemeriksaan, auditor internal terlebih dahulu menetapkan 

tujuan dan ruang lingkup audit internal, wewenang dan tanggung jawab 

audit internal, penetapan program audit internal, pelaksanaan audit 

internal, dan membuat laporan audit serta melakukan tindak lanjut audit 

internal. 

2. Pelaksanaan pengendalian intern penjualan di PT. Perkebunan Nusantara 

VIII (Persero) sangat efektif. Hal ini berdasarkan pada hasil perhitungan 

persentase kuesioner, yaitu sebesar 85,41%. Selain itu diperkuat dengan 
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terdapatnya unsur-unsur pengendalian internal yang meliputi lingkungan 

pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas 

pengendalian, dan pemantauan serta adanya tujuan pengendalian internal 

penjualan yang meliputi keabsahan, otorisasi, kelengkapan, penilaian, 

klasifikasi, ketepatan waktu, serta posting dan pengikhtisaran untuk 

mencapai tujuan pengendalian internal penjualan. 

3. Audit internal di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) sangat berperan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan komoditi 

karet. Hal ini tercermin dari pengendalian internal penjualan sebagai 

kebijakan manajemen yang telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, 

terdapatnya audit internal di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero), 

dapat memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan sesuai dengan 

tujuannya. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan untuk membantu auditor internal di PT. 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dalam menunjang efektivitas pengendalian 

intern penjualan komoditi karet, antara lain sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan audit internal, auditor sebaiknya tidak 

memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang diperiksa bahwa akan 

diadakan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar diperoleh suatu kondisi yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya. 
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2. Untuk meningkatkan kualitas dari struktur pengendalian intern penjualan 

komoditi karet, maka semua elemen yang ada pada struktur pengendalian 

intern ini diawasi dengan lebih ketat agar dapat meminimalisasi 

kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses penjualan komoditi karet. 

3. Sebaiknya pihak auditor internal tidak hanya berperan dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap penjualan komoditi karet, tetapi juga dapat 

memberikan saran untuk meningkatkan produktivitas penjualan komoditi 

karet. 

4. Auditor internal memberikan penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup, 

fungsi serta tanggung jawab bagian audit internal atau sebaiknya karyawan 

diberikan pemahaman tentang Standar Profesional Internal Auditing, 

sehingga hubungan antara auditor internal dan karyawan dapat terjalin 

dengan harmonis yang dapat menciptakan suasana kerja yang lebih baik 

dan apa yang dijadikan tujuan oleh perusahaan dapat tercapai. 

 


