
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam Bab terakhir ini, yang merupakan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya serta mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk untuk masa sekarang 

maupun masa yang akan datang. Khususnya yang berkaitan dengan audit internal 

yang dilakukan oleh PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasi. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk Bandung 

memadai. Dimana hal tersebut didukung berdasarkan perhitungan yang 

dianalisis dimana 93% menunjukan bahwa auditor internal independen, dan 

didukung dengan kompetensi yang berdasarkan perhitungan yang dianalisis 

dimana audit internal kompeten sebesar 90%, audit internal juga 

memperhatikan ruang lingkup audit 92,80%, pelaksanaan audit 92%, 

manajemen bagian audit 92%. 

2. Secara keseluruhan berdasarkan lampiran yang telah dianalisis menyatakan 

bahwa Pengendalian Biaya Operasi pada PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk 

Bandung yang dilakukan perusahaan telah memadai. Hal ini telah ditunjukan 

berdasarkan perhitungan analisis, dimana 79% menunjukan auditor internal 

telah membandingkan kinerja aktual dengan membandingkan dengan standar 

dengan penggunaan biaya operasi serta membandingkan biaya operasi dengan 

biaya operasi tahun sebelumnya. Hasil perhitungan analisis juga menyatakan 

bahwa 72% audit internal juga menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil 

aktual, audit internal juga menganalisis penyimpangan antara hasil yang aktual 



 

 

dengan yang direncanakan sebesar 80,66%, pelaksanaan audit internal juga 

mengembangkan tindakan alternative sebesar 77,33% serta 74% dan 80,6% 

perusahaan dan auditor internal melakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut 

atas pengendalian. 

3. Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearman dapat dinilai bahwa terdapat 

peranan auditor internal dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya 

operasi sebesar 0,807. Dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

bahwa audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

biaya operasi sebesar 65,12%, dimana koefisien determinasi sisanya sebesar 

34,88% menunjukan bahwa terdapat fungsi atau hal lain yang dapat atau 

berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi, namun 

bukan merupakan cakupan atau lingkup analisis peneliti. Dari hasil pengujian 

hipotesis diperoleh bahwa rs hitung ≥ r tabel  yaitu 0,807 ≥  0,6319 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan analisis statistik tersebut dapat dikatakan 

bahwa auditor internal memiliki peranan yang signifikan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasi. Maka hipotesis yang diajukan pada 

Bab I, yaitu “Audit internal mempunyai peranan positif yang signifikan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi”, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian atas peranan audit internal dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasi di PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk, penulis 

mengemukakan beberapan saran antara lain : 

1. Penulis menyarankan kepada auditor internal PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk 

agar dapat lebih memahami dan mengerti fungsinya dalam perusahaan sesuai 

standar yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas sesuai perannya 

tersebut, sehingga setiap penggunaan biaya operasi dapat dikendalikan. 

2. Penulis menyarankan kepada auditor internal PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk 

agar terus meningkatkan independensi, kemampuan/keahlian diri dan 

profesionalisme kerjanya, meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan 

kegiatan audit internal serta untuk mempertajam kemampuan  auditor internal 



 

 

maka para auditor melakukan studi banding ke negara-negara maju untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan dapat diandalkan terutama 

mengenai teknik atau metode atau prosedur yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja serta peranannya di dalam perusahaan. 

3. Penulis menyarankan kepada Kepala Divisi Auditor Internal PT. Ultrajaya 

Milk Industry Tbk agar dapat lebih menekankan lagi kepada auditornya 

tentang pengetahuan bagaimana cara menghadapi auditee dan mendapatkan 

informasi yang relevan, yang mana hal ini telah didukung oleh standar yang 

telah ditetapkan PT.Ultrajaya Milk Industry Tbk maka hal ini akan berperan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


