
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan 

audit internal dalam meningkatkan efektivitas penjualan yang diperoleh dari 

PDAM Kota Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Peranan Audit Internal 

a. Kualifikasi Auditor Internal 

Auditor internal di PDAM Kota Bandung dapat dikatakan independen 

karena Satuan Pengendalian Internal  telah melaksanakan tugasnya secara 

bebas dan objektif.  Terlihat pada struktur organisasi PDAM Kota 

Bandung tidak adanya hubungan langsung dalam operasional perusahaan 

dan adanya usaha perusahaan dalam meningkatkan kualitas auditor 

internal dengan mengirim staf audit internal pada berbagai pelatihan dan 

pendidikan. 

b. Pelaksanaan Auditor Internal 

 Pelaksanaann auditor internal telah berjalan baik, hal ini terlihat dari 

lingkup  pemeriksaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang 

memadai, program  pemeriksaan yang dilakukan SPI telah mencapai 

tujuan pemeriksaan yang efektif  dan efisien. Dengan adanya 

perencanaan audit, pemeriksaan dari pengevaluasian informasi, 

pengkomunikasian hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan hasil 

pemeriksaan. 

  

2. Meningkatkan Efektivitas Penjualan 

a. Komponen Pengendalian Intern Penjualan 

Secara keseluruhan pengendalian intern penjualan yang ada pada PDAM 

Kota Bandung dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini terlihat dari adanya 

komponen pengendalian intern  penjualan seperti lingkungan 



pengendalian yang sudah memadai, penaksiran risiko yang dapat 

diantisipasi, aktivitas pengendalian yang memenuhi prosedur perusahaan, 

informasi dan komunikasi yang memadai, dan perusahaan selalu 

mengevaluasi dan menindaklanjuti terhadap pengendalian intern penjualan 

secara rutin sebagai pemantauan.  

b. Tercapainya Tujuan Pengendalian Intern Penjualan 

Pengendalian intern penjualan di PDAM Kota Bandung sudah memadai 

dalam mencapai tujuan hal ini terlihat pada keabsahan dan kelengkapan 

catatan yang ada, pencatatan penjualan yang tepat waktu, 

pengklasifikasian transaksi penjualan, dan segala kegiatan penjualan 

dilakukan dengan penilaian yang benar. Semua hal tersebut telah 

memenuhi tujuan pengendalian intern penjualan di PDAM Kota Bandung.   

 

3. Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Penjualan 

  Hubungan antara audit internal dengan efektivitas penjualan di 

PDAM Kota Bandung, berdasarkan uji korelasi Rank Spearman diperoleh 

nilai 0,983. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang snagt kuat 

dan positif, artinya apabila peran audit internal dilaksanakan secara baik dan 

memadai, maka akan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penjalan 

atau sebaliknya. Dari hasil penghitungan yang dilakukan nilai koefisien 

determinasi (Kd = 96.63%), hal ini berarti bahwa kontribusi  peranan audit 

internal dalam meningkatkan efektivitas penjualan sebesar 96,63% 

sedangkan sisanya sebesar 3,37% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 

audit internal yang tidak diukur dalam penelitian ini.  

  Dalam penghitungan uji statistik t, diperoleh nilai t hitung sebesar 

18,55 dan nilai t tabel sebesar 1,782 dengan tingkat koefisien 5%. Karena 

nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (18,55 ≥ 1,782), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya audit internal berperan dalam meningkatkan 

efektivitas penjualan. 

 



5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan di PDAM Kota Bandung, 

maka penulis akan mencoba memberikann saran unutk dapat menjadi masukan 

yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. PDAM Kota Bandung tetap mempertahankan pelaksanaan pengendalian 

intern penjualan yang telah dijalankan agar dapat mendukung kegiatan 

perusahaan dan menjadikan perusahaan lebih maju lagi. 

2. Sebaiknya auditor internal lebih sering lagi diikutsertakan dalam seminar-

seminar tentang audit internal sehingga dapat mengikuti perkembangan 

yang berhubungan dengan audit internal yang ada agar dikemudian  hari 

tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pengendalian intern di 

perusahaan. 

3. Pada tahap tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan yang sifatnya 

materiil dilaksanakan oleh manajemen atau Direktur Utama dalam waktu 

yang relatif lama karena harus mendapat persetujuan dari badan  

pengawas. Sebaiknya proses ini lebih dipercepat melalui kordinasi dan 

konsultasi antara Direktur Utama dengan kepala badan pengawas, agar 

tindak lanjut penyelesaian masalah bisa diselesaikan secepatnya. 

4. Efektivitas penjualan pada PDAM Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi 

oleh peran audit internal namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain di 

luar audit internal, diantaranya faktor dari manajemen perusahaan, faktor 

dari perencanaan dan juga faktor dari pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


