
 

 

 

     BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap 

pengendalian intern penjualan PT. Ultra Jaya Milk Ind Tbk Jawa Barat di Bandung selama 

periode Januari 2009 sampai April 2009 serta pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab IV yaitu untuk menjawab hipotesis yang diajukan penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Audit Internal sebagai salah satu unsur pengendalian intern di perusahaan telah 

cukup berperan, hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Auditor internal adalah seorang yang independent yang memililki fungsi staf 

dan terpisah dari bagian-bagian lain yang diperiksanya, bertanggungjawab 

langsung kepada pimpinan, memiliki wewenang yang cukup dalam 

memeriksa dan mengawasi aktivitas penjualan perusahaan (bebas 

menyampaikan pendapat atas hasil temuan audit), pada umumnya 

pendidikan yang telah ditempuh auditor internal adalah S1 akuntansi, auditor 

internal telah mengikuti training tentang audit, auditor internal bebas 

menyampaikan pendapat, auditor internal juga telah mempunyai 

pengalaman yang cukup dalam bidangnya.   

b. Auditor internal dalam perusahaan adalah seorang yang kompeten, karena 

bagian audit internal memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan audit, 

serta telah membina komunikasi dan hubungan yang baik dengan bagian-

bagian lain dalam perusahaan. 

c. Auditor internal memiliki kecukupan program audit internal yang 

dilaksanakan. Isi dari program audit terdiri dari tujuan perusahaan, prosedur 

audit, ruang lingkup audit, rencana audit. 



d. Auditor internal telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik yang terdiri 

dari merencanakan audit, mengevaluasi dan menguji informasi, membuat 

laporan audit, dan menindak lanjuti hasil temuan audit serta memberikan 

rekomendasi atas kelemahan audit internal yang ada. 

2. Pengendalian intern penjualan pada PT. Ultra Jaya Milk Ind Tbk telah efektif, hal 

ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

(a) Adanya nilai-nilai etika atau tata tertib kerja yang harus   dipatuhi    oleh              

setiap   karyawan. Tata tertib ini merupakan cara perusahaan untuk mengatur 

integritas dan nilai etis karyawan. 

(b) Adanya komitmen untuk kompetensi bagi setiap karyawan     dengan adanya      

standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar pekerjaan di PT. Ultra 

Jaya Milk Ind Tbk. 

(c) Adanya falsafah perusahaan yang menekankan pentingnya  kejujuran dan gaya   

operasi perusahaan yang menekankan pada laporan keuangan. 

(d) Adanya struktur organisasi, uraian tugas, dan tanggung jawab yang jelas 

sehingga mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan 

pada perusahaan tersebut. 

(e) Auditor internal melaporkan hasil temuannya secara lengkap, sah dan benar 

langsung kepada presiden direktur. 

(f) Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai    

dengan tugas yang dilakukan dalam perusahaan. 

(g) Adanya kebijakan dalam menerima karyawan dan adanya  training baik bagi       

karyawan lama maupun karyawan baru, untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dalam perusahaan. 

 

 

b. Perkiraan Risiko 

(a) Perusahaan telah menetapkan tujuan perusahaan sehingga jika terjadi perubahan 

dalam lingkungan kerja yang membutuhkan perubahan prosedur-prosedur 

masih tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. 

(b) Adanya penyeleksian yang ketat terhadap karyawan-karyawan baru yaitu 

dengan adanya tes IQ dan wawancara juga diadakannya training. 



(c) Adanya pengarahan bagi karyawan perusahaan jika ada perubahan dalam 

system informasi. 

(d) Perusahaan memiliki pegawai yang memiliki pendidikan dan keahlian di 

bidangnya juga prosedur dan kebijakan yang selalu disempurnakan sehingga 

dapat mengimbangi laju pertumbuhan yang cepat. 

(e) Perusahaan selalu memperbaharui teknologi yang digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas perusahaan. 

(f) Perusahaan akan selalu mengkomunikasikan produk atau aktivitas baru 

sehingga karyawan dapat menanganinya. 

(g) Adanya pemberitahuan dan pengarahan secara selektif  kepada karyawan jika 

terjadi perubahan struktur organisasi. 

c. Kegiatan Pengendalian 

(a) Adanya pemisahan fungsi yang memadai antara fungsi penjualan, fungsi 

pencatatan, fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi. 

(b) Adanya prosedur otorisasi yang memadai dengan ditetapkannya kebijakan-

kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan prosedur pencatatan yang disusun 

dengan baik. 

(c) Adanya dokumen-dokumen dan catatan yang mendukung terjadinya transaksi 

penjualan. 

(d) Adanya pengamanan fisik atas harta, dokumen-dokumen dan catatan 

perusahaan yang cukup memadai. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Setiap informasi dalam perusahaan diidentifikasi, dikumpulkan, dianalisis, 

dicatat dan dilaporkan kepada bagian-bagian yang membutuhkan informasi 

tersebut. 

e. Pemantauan 

Adanya penilaian terhadap kualitas pengendalian dalam perusahaan dan 

adanya auditor internal yang melaksanakan fungsi ini. 

3. Tercapainya tujuan pengendalian intern penjualan melalui: 

a. Tujuan Umum 



Tujuan ini tercapai karena dalam perusahaan operasi yang terjadi efektif dan 

efisien, adanya reliabilitas laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus di PT. Ultra Jaya Milk Ind Tbk dapat tercapai karena 

transaksi yang dicatat adalah sah, transaksi diotorisasi dengan pantas, setiap 

transaksi yang terjadi telah dicatat, transaksi telah dinilai dengan pantas, 

transaksi dicatat tepat waktu, transaksi telah diklasifikasikan dengan pantas 

dan transaksi dimasukkan ke berkas induk dengan pantas dan diikhtisarkan 

dengan benar. 

4. Kesimpulan diterimanya hipotesis tersebut juga didukung oleh pengujian secara 

statistik dengan menggunakan program SPSS, dimana berdasarkan hasil jawaban 

tersebut diperoleh kesimpulan besarnya koefisien ( r ) = 0,637, besarnya Kd sebesar 

40,58%, dan hasil uji t menunjukkan t hitung > t tabel , 4,677 > 1,734, yang berarti 

audit internal cukup berperan dalam meningkatkan efektivitas penjualan. 

 

 

5.2 Saran-Saran 

 Saran penulis atas penelitian yang dilakukan pada PT. Ultra Jaya Milk Ind Tbk, yang 

mungkin jadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Sebaiknya segala kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan sesering mungkin 

harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan, hal ini ditujukan untuk 

meminimalkan risiko pelanggaran dan perbuatan yang tidak etis yang dilakukan 

oleh karyawan.  



2. Untuk meningkatkan kualitas kerja diperusahaan sebaiknya, PT. Ultra Jaya Milk 

Ind Tbk menempatkan karyawan sesuai dengan latarbelakang pendidikannya. Hal 

ini dimaksudkan agar karyawan dapat secara mudah mengerti akan tugas dan 

tanggungjawabnya. 

3. Untuk memacu semangat kerja karyawan sebaiknya ada pengevaluasian kinerja 

karyawan yang dilakukan secara rutin dan kompensasi atas hasil dari penilaian 

tersebut. 

4. Sebaiknya ada pengawasan atas kinerja staf audit selama pelaksanaan audit dan 

pimpinan audit melakukan review terlebih dahulu sebelum laporan hasil audit 

dikeluarkan. 

5. Sebaiknya manajemen selalu mempertimbangkan apa saja rekomendasi atau saran 

yang dikemukakan oleh divisi audit internal atas temuan audit. 

6. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan masalah-masalah sebelumnya agar 

dapat jadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang yang akan 

terjadi di masa yang akan datang. 

7. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan data yang telah diperoleh 

dengan data baru dari perusahaan. Dimana objek penelitiannya berorientasi kepada 

divisi-divisi yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


