
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap para responden 

yang merupakan karyawan divisi internal audit dan divisi pemasaran pada PT 

Ultrajaya Milk Industri & Trading, Tbk. dengan didukung teori-teori yang relevan 

yang telah dipelajari melalui referensi-referensi yang ada, maka kesimpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Tindak lanjut rekomendasi audit internal yang dilaksanakan oleh PT Ultrajaya 

sudah memadai. Dimana Divisi Internal Audit atau Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. 

bertanggungjawab kepada Direksi.Namun, walaupun demikian SPI 

diharapkan dapat tetap berperan secara obyektif, independen, dan professional 

sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam penyempurnaan organisasi 

secara keseluruhan. Divisi Internal Audit pada PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company, Tbk.  

2. Secara keseluruhan, kegiatan Strategi pemasaran yang diterapkan Perseroan 

cukup efektif dan memadai. Dengan menerapkan strategi yang tepat yang 

disertai pengalaman yang sangat luas, perseroan berhasil mempertahankan 

pangsa pasar produk minuman UHT. Hal ini terbukti dari hasil survey pasar, 

baik yang dilakukan oleh internal Perseroan ataupun oleh AC Nielsen, yang 

menunjukkan bahwa Perseroan masih tetap merupakan pemegang pangsa 

pasar tertinggi (market leader) untuk produk minuman UHT, baik produk 

susu, produk sari buah, maupun produk teh. 

3. Hasil perhitungan tinjauan atas pengaruh tindak lanjut rekomendasi dalam 

menjungjung efektivitas strategi pemasaran PT Ultrajaya berdasarkan uji 

korelasi Rank Spearman diperoleh sebesar 0,631. Korelasi sebesar ini 



menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tindak lanjut 

rekomendasi audit internal dan efektivitas strategi pemasaran. Kemudian 

berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa Ho ditolak, dengan 

didasarkan atas kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antar 

tindak lanjut rekomendasi audit internal terhadap efektivitas strategi 

pemasaran. Dengan demikian, semakin baik tindak lanjut rekomendasi audit 

internal, maka akan semakin tinggi pula efektivitas strategi pemasaran.  

5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan 

hasil penelitian, pada bagian ini penulis bermaksud mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Saran yang dapat penulis ajukan bagi perusahaan adalah sebagai berikut: 

1) PT Ultrajaya Milk Industri & Trading Company, Tbk. sebaiknya terus 

mempertahankan kualitas baik rekomendasi audit internal yang dimilikinya 

khususnya bagi divisi pemasaran dan divisi lainnya pada umumnya, dan terus 

melakukan pelatihan yang berhubungan dengan audit. Semakin baik tindak 

lanjut yang diberikan, maka strategi pemasaran akan semakin efektif pula. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran yang penulis ajukan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Mengganti variabel dan indikator yang digunakan agar didapat segi penilaian 

baru, baik tindak lanjut rekomendasi audit internal maupun mengenai audit 

pemasaran. 

2)  Menggunakan data sekunder untuk menghindari bias dan mendapatkan data 

yang lebih akurat dan obyektif. Data sekunder yang dapat digunakan untuk 

mengukur: 



a. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal, yaitu: 

Persentase rekomendasi atas fungsi pemasaran yang ditindaklanjuti. 

b. Efektivitas Strategi pemasaran, yaitu: 

Perubahan nilai penjualan setelah pelaksanaan tindak lanjut pada periode 

sebelumnya, dan perubahan nilai return of investments setelah 

pelaksanaan tindak lanjut pada periode sebelumnya.                        


