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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta 

didukung dengan data yang diperoleh selama penelitian, penulis menarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang dilaksanakan pada PT “X” telah memadai, simpulan ini 

diambil berdasarkan: 

a. Fungsi audit internal dan kedudukannya yang dinilai independent, 

karena terlepas dari pekerjaan operasional yang rutin dan bertanggung 

jawab langsung kepada direktur utama. 

b. Auditor internal memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. 

c. Adanya program audit internal yang sistematis dan terarah sebagai 

pedoman pelaksanaan audit internal, sehingga dapat membantu 

meningkatkan efektivitas kegiatan. 

d. Adanya laporan hasil audit yang disusun secara ringkas, jelas dan 

relevan serta berisikan simpulan-simpulan, saran-saran dan rekomendasi 

sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada. 

e. Adanya tindak lanjut dari bagian atau objek yang diaudit atas saran dan 

rekomendasi yang diberikan serta dilakukannnya pemantauan oleh 
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auditor  internal untuk memastikan apakah laporan hasil audit telah 

ditindaklanjuti oleh pihak manajemen dengan semestinya. 

 

2. Pengendalian biaya promosi pada PT “X” telah dilaksanakan secara efektif, 

dapat diketahui dengan : 

a. Kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari 

realisasi anggaran pada tahun-tahun yang sudah berjalan. 

b. Adanya laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 

direncanakan dan selisih dari kedua angka tersebut. 

c. Dilakukannya analisis penyimpangan antara realisasi dan anggaran dan 

mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 

d. Dilaksanakannya pencarian dan pengembangan tindakan alternatif 

untuk mengatasi masalah atau penyimpangan. 

e. Adanya tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 

tindakan koreksi yang ditetapkan oleh manajemen. 

 

3. Audit internal pada PT “X” berperan dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian biaya promosi, hal ini dapat diketahui dari : 

a. Audit internal mengevaluasi pelaksanaan prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan biaya promosi. 

b. Tugas auditor internal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 
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c. Adanya tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan. 

d. Auditor internal memeriksa penerapan metode pencatatan dan 

pelaporan biaya promosi. 

e. Auditor internal meneliti kelengkapan dan kebenaran catatan biaya 

promosi. 

 

5.2 Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian di PT “X”, penulis ingin 

memberikan saran kepada perusahaan mengenai keadaan yang tengah 

berlangsung selama ini. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut :  

1. Sebaiknya audit internal dilakukan secara rutin, misalnya enam bulan sekali. 

Sehingga apabila terdapat masalah yang cukup besar akan lebih cepat 

diketahui dan pemecahan masalahnya akan lebih cepat diambil serta tidak 

berlarut-larut sehingga tidak akan menimbulkan kerugian terhadap 

perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan profesional seorang auditor internal, 

sebaiknya para auditor internal lebih sering diikutsertakan dalam seminar-

seminar dan pelatihan tentang audit internal, sehingga dapat mengikuti 

perkembangan yang berhubungan dengan audit internal agar dikemudian hari 

tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian intern di perusahaan. 


