
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada PT X dan hasil pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Audit internal yang dilakukan PT X telah dilakukan secara memadai. Hal ini 

didukung oleh : 

a. Kedudukan auditor internal sebagai fungsi staf di dalam organisasi 

perusahaan terpisah dari fungsi operasional perusahaan dan langsung 

bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Hal ini memungkinkan 

auditor internal bersikap independen, di samping itu auditor internal juga 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan umumnya memiliki 

pengalaman kerja sebagai auditor internal. 

b. Auditor internal dalam melakukan audit membuat program audit tertulis. 

c. Dilakukannya pelaksanaan audit oleh auditor internal. 

d. Auditor internal membuat laporan yang berisikan temuan auditor internal 

atas hasil audit yang dilakukan yang dapat dipakai untuk tindakan evaluasi 

dan koreksi bagi manajemen perusahaan tersebut. 

e. Adanya tindak lanjut dari manajemen perusahaan atas saran yang 

diberikan oleh auditor internal terhadap tindak lanjut perbaikan. 

2. Pengendalian intern pembelian bahan baku yang dilakukan PT X telah 

memadai. Hal ini didukung oleh : 

a. Lingkungan pengendalian 

1. Pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi ditandai dengan adanya 

prosedur penerimaan tenaga kerja yang ketat. 

2. Filosofi manajemen yang tidak muluk-muluk, yang menekankan pada 

perencanaan dan bekerja semaksimal mungkin. 



3. Adanya struktur organisasi yang jelas, sehingga memudahkan dalam 

pengawasan dalam operasi perusahaan, terutama dalam aktivitas 

pembelian bahan baku. 

b. Penetapan Risiko 

1. Adanya penilaian risiko terhadap perubahan dalam lingkungan kerja 

dimana PT X telah memberikan gaji dan bonus sesuai dengan 

tingkatan dan prestasi. 

2. Adanya pelaporan mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh karyawan 

baru setiap periode tertentu. 

c. Kegiatan Pengendalian 

1. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi penguasaan, 

pelaksanaan, pencatatan, dan penerimaan. 

2. Terdapatnya sistem otorisasi dan prosedur pembukuan. 

3. Kebijakan pembelian bahan baku yang ditetapkan oleh perusahaan 

dipatuhi oleh seluruh karyawan dan manajemen perusahaan. 

d. Informasi dan Komunikasi 

1. Adanya kemudahan dalam pengkomunikasian informasi ke berbagai 

pihak yang membutuhkan, baik secara lisan maupun tertulis. 

2. Adanya sistem pelaporan penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh karyawan atau atasan. 

e. Pemantauan 

1. Adanya penentuan nilai kualitas dari pelaksanaan keempat komponen 

pengendalian intern lainnya oleh auditor internal. 

2. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara penugasan kepada manajer 

masing-masing untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Direktur. 

 

Selanjutnya tujuan pengendalian intern pembelian bahan baku pada PT X 

juga cukup efektif, ini dapat dilihat dengan adanya hal-hal sebagai berikut : 

a. Adanya efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan kegiatan pembelian bahan 

baku tercermin dengan tercapainya target pembelian yang sesuai dengan 

anggaran serta tidak adanya biaya pembelian bahan baku. 



b. Adanya ketepercayaan informasi keuangan tercermin dengan adanya catatan-

catatan dan laporan-laporan keuangan yang memadai. 

c. Adanya kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan undang-undang yang 

harus dipatuhi oleh perusahaan tercermin dengan dipatuhinya peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Undang-

Undang Perpajakan, dan perusahaan memiliki perijinan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan aktivitas perusahaan. 

3. Audit internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

intern pembelian bahan baku. Hal ini terlihat dari : 

a. Pelaksanaan audit yang memadai sebagimana telah dijelaskan pada Bab 

sebelumnya. 

b. Bagian internal audit memiliki wewenang yang jelas dalam melaksanakan 

audit dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur. 

c. Bagian internal audit melakukan follow up untuk setiap saran/ 

rekomendasi yang diusulkan pada laporan audit. 

d. Jika dalam pelaksanaan saran/ rekomendasi di lapangan mengalami 

kesulitan maka pihak internal audit dan auditee akan mendiskusikannya 

lebih lanjut untuk mencari jalan keluar yang terbaik. 

4. Walaupun demikian, PT X masih memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan 

yang dapat ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Adanya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Presiden Direktur 

secara mendadak dan tidak teratur di luar pembelian yang dilakukan oleh 

Biro pembelian bahan baku, sehingga dapat terjadinya penumpukan bahan 

baku di gudang produksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan fungsi 

audit internal dan pengendalian intern pembelian bahan baku, berdasarkan kepada 

kesimpulan tersebut penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat 

dijadikan pertimbangan, yaitu : 



Dikarenakan adanya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Presiden 

Direktur secara mendadak dan tidak teratur, maka penulis menganjurkan agar 

dalam melakukan pembelian bahan baku tersebut, Presiden Direktur melakukan 

konfirmasi kepada Marketing dan Biro pembelian bahan baku sehingga marketing 

dapat memikirkan terlebih dahulu produk yang akan diproduksi, apakah dapat 

laku bila dipasarkan dan juga biro pembelian bahan baku dapat mengantisipasi 

penumpukan bahan baku di gudang yang dapat merugikan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


