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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT PLN (Persero) dan hasil pembahasan 

yamg telah dikemukan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Audit internal yang diterapkan pada PT PLN (Persero) sudah memadai, hal ini 

dapat terlihat dari : 

a. Kedudukan audit internal dalam struktur organisasi perusahaan adalah 

independen dan bertanggung jawab langsung kepada General Manager. 

b. Dalam kegiatannya audit internal melakukan audit atas pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur penjualan. 

c. Adanya laporan atas hasil audit yang disertai saran dan rekomendasi dari 

auditor internal yang ditujukan kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan. 

d. Pelaksanaan fungsi audit internal penjualan didasarkan pada program audit 

dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

2. Aktivitas penjualan telah dilaksanakan secara efektif dengan tercapainya 

volume penjualan dan laba tertentu, yaitu: 

a. Adanya pencatatan setiap transaksi penjualan 

b. Setiap transaksi telah diotorisasi dengan tepat 

c. Setiap transaksi yang terjadi dicatat secara lengkap 
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d. Setiap transaksi telah dinilai dengan tepat (Penilaian) 

e. Setiap transaksi telah dicatat dalam waktu yang tepat 

f. Setiap transaksi telah dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan 

dan diikhtisarkan dengan benar 

g. Pengukuran Pelaksanaan 

h. Menunjang Pertumbuhan Perusahaan 

3. Audit internal berperan dalam peningkatan efektivitas penjualan berdasarkan 

persentase yang diperoleh dan dihubungkan dengan kriteria yang telah penulis 

tentukan, karena telah diperoleh persentase 81,17%. Dengan demikian 

hipotesis yang penulis kemukakan yaitu Audit internal yang memadai dapat 

meningkatkan efektivitas penjualan, dapat diterima. 

5.2   Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di PT PLN 

(Persero), penulis hendak memberikan masukan bagi perusahaan, yaitu : 

1. Pelaksanaan audit internal di PT PLN (Persero) sudah berjalan dengan 

baik, dan supaya lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengadakan 

pelatihan-pelatihan dan seminar tentang audit internal agar kualitas para 

auditor menjadi lebih baik. 

2. Untuk perusahaan sebaiknya dibuat struktur organisasi yang jelas, agar 

lebih baik dalam pengartian wewenang nya. 

3. Sebaiknya penjualan yang telah dicatat, di cek kembali kebenarannya 

dengann jumlahnya. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan 

menambah objek penelitian perusahaannya, agar dapat membandingkan 

antara satu objek dengan objek yang lainnya. 

 


