
 
 

88 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Studi kasus pada PT. 

Inti Pindad Mitra Sejati Bandung setelah membandingkan dengan teori-teori yang 

relevan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

 

1.   Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT. Inti Pindad Mitra Sejati 

Bandung sudah memadai, dimana audit operasional dilaksanakan oleh 

satuan pengawasan intern, internal auditor yang independen dan 

kompeten serta dalam melaksanakan pemeriksaannya terlebih dahulu 

menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit operasional, Prosedur-

prosedur audit, temuan-temuan auditor, rekomendasi dan tindakan 

perbaikan. 

 

2.   Antisipasi penyalahgunaan uang kas yang dilakukan oleh PT. Inti Pindad 

Mitra Sejati Bandung sudah memadai, dimana telah terdapatnya 

prosedur dan fungsi keuangan kas yang meliputi pengajuan pengeluaran 

kas, Verifikasi Pengajuan Pengeluaran Kas, Prosedur pengeluaran. Dan 

juga memperhatikan unsur-unsur Pengelolaan Penerimaan dan 

Pengeluaran kas seperti Membandingkan kinerja aktual untuk periode 

yang bersangkutan dengan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan,Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil 

yang direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut,Menganalisis 

penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan dan 

mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 

 

3.   Selanjutnya setelah melalui uji t didapatkan alat bantu manajemen dalam 

mengantisipasi penyalahgunaan uang kas. Berdasarkan hasil hasil 

perhitungan dengan menggunakan uji statistik korelasi Rank Spearman 

diadakan pengujian hipotesis, nilai t hitung (6,895) > t tabel (2,3060), 
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sehingga Hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif diterima, 

dan koefisien korelasi yang telah dihitung sebesar 93,29 % Hal ini 

menunjukkan bahwa,  “Audit operasional yang dilaksanakan secara 

memadai berperan dalam mencegah penyalahgunaan kas pada 

perusahaan “, Artinya terdapat kontribusi atau pengaruh variabel 

independent ( peranan audit operasional ) terhadap variabel dependent 

(alat bantu manajemen dalam mengantisipasi penyalahgunaan uang kas) 

dan sisa nya sebesar 0,0671 % dipengaruhi oleh faktor lain nya. 

5.2 Saran 

1. Dalam pelaksanaan audit operasional, auditor sebaiknya tidak 

memberitahukan kepada objek yang diteliti bahwa akan diadakan 

pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar didapat suatu kondisi yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

 

2. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap kas ditingkatkan untuk 

mencegah terjadinya penyelewengan dan pencurian, dalam 

pemeriksaan atas kas harus mendapat perhatian lebih, dan diawasi 

dengan lebih ketat agar dapat meminimalisasi kecurangan yang 

mungkin terjadi 

 
3. Prosedur anggaran kas yang telah dijalankan agar lebih ditingkatkan 

dalam koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terkait dalam 

pencapaiannya agar penyalahgunaan  kas dapat lebih di minimalisir. 

 
4. Saran penulis untung peneliti selanjutnya. Penelitian sebaiknya tidak 

sekedar pada pengendalian kas masuk dan kas keluar saja, tetapi juga 

pada realisasi anggaran perusahaan. Apakah realisasi anggaran telah 

sesuai dengan anggaran yang diajukan sebelumnya. Sehingga lebih 

terlihat ekonomis,efektif, dan efisien tidaknya kegiatan manajemen. 

 

 


