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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari PT. Rental “X” dan hasil 

interpretasi serta pengamatan selama mengadakan penelitian, maka di bawah ini 

akan penulis kemukakan mengenai kesimpulan secara keseluruhan atas hasil 

penelitian dan saran-saran yang penulis pandang perlu. 

Kesimpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal yang diterapkan dalam perusahaan secara 

keseluruhan telah memadai. Hal ini terbukti dari sebagian responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 68%, tetapi ada pula 

responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 33,40% dan tidak setuju 

sebesar 5,80%. Audit internal yang dilakukan perusahaan sudah berjalan 

dengan baik, terlihat dari : 

a. Kualifikasi audit internal yang meliputi : 

1) Independensi 

Independensi di perusahaan secara keseluruhan telah dilaksanakan 

dengan baik, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

auditor internal menerapkan sikap mental yang independen dan 

auditor internal ini merupakan bagian terpisah dari kegiatan 

operasi perusahaan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa auditor 

internal memiliki independensi yang memadai dan dapat 

melakukan pemeriksaan seobjektif mungkin. 

2) Kompetensi 

Kompetensi auditor dengan pendidikan yang memadai dan 

berpengalaman di bidangnya ini telah dilakukan oleh perusahaan. 

Latar belakang pendidikan sebagian besar S1, rata-rata auditor 

internal perusahaan memiliki pengalaman dalam bidang audit 

internal sebelumnya serta memiliki pengetahuan, keahlian, 
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ketaatan dan kecakapan profesional yang diperlukan dalam 

pelaksanaan audit internal. 

b. Pelaksanaan audit internal yang meliputi : 

1) Program audit internal 

Auditor internal terlebih dahulu menyusun program audit 

mengenai aktivitas yang akan dilakukan agar kegiatan audit dapat 

berjalan dengan baik dan lebih terarah. Program audit internal 

penjualan sewa kendaraan ini disusun oleh bagian audit internal 

dan di dalamnya disertakan pula tujuan yang akan dijadikan acuan 

untuk mencapai hasil audit yang efektif dan efisien. 

2) Pelaksanaan audit internal  

Pelaksanaan audit internal di perusahaan telah berjalan dengan 

baik dan telah sesuai dengan prosedur audit perusahaan. Auditor 

internal melakukan internal check diantara fungsi-fungsi yang 

melaksanakan aktivitas perusahaan. Sebelum melakukan internal 

check, auditor internal melakukan survei agar aktivitas beserta 

pengelolaan yang akan diauditnya dapat lebih dipahami, kemudian 

mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi pada tingkat 

manajemen yang tepat. 

3) Laporan hasil audit 

Laporan hasil audit yang dihasilkan oleh auditor internal memuat 

hal-hal penting dengan susunan sebagai berikut : ringkasan hasil 

audit, pendahuluan, uraian hasil audit dan yang terakhir yaitu 

penutup. 

4) Tindak lanjut audit 

Manajemen bagian audit internal melaksanakan tindak lanjut atas 

hasil audit. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan daily income report menurut prosedur dan syarat 

pengerjaan. 
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2) Daily income report dibuat sebagai dokumen pemeriksaan 

serta memuat data dan catatan pembuktian yang dikumpulkan 

selama audit. 

3) Menyusun naskah laporan hasil audit. 

 

2. Berdasarkan analisis kuantitatif dan analisis kalitatif efektivitas 

pengelolaan penjualan sewa kendaraan sudah efektif. Hal ini terlihat dari 

sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 

78,70%, tetapi ada pula responden yang menjawab ragu-ragu sebesar 16% 

dan tidak setuju sebesar 5,30%. 

Efektivitas pengelolaan penjualan terlihat dengan diterapkannya 

pelaksanaan pengelolaan penjualan sewa kendaraan yang meliputi 

pencapaian penjualan sewa kendaraan dan prosedur penjualan sewa 

kendaraan. Bahwa pelaksanaan pengelolaan penjualan ini telah dilakukan 

oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas pengelolaan penjualan juga terlihat dengan tercapainya tujuan 

pengelolaan penjualan, yaitu: eksistensi, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, 

ketepatan waktu, serta posting dan ikhtisar. Dari tujuan pengelolaan 

penjualan ini maka perusahaan di dalam melakukan pencatatan serta 

aktivitas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. 

3. Hasil perhitungan peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan penjualan berdasarkan uji korelasi Rank Spearman yang 

dilakukan diperoleh sebesar 0,900. Korelasi sebesar itu menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara peranan audit internal dan 

efektivitas pengelolaan penjualan sewa kendaraan. Hubungan tersebut 

menunjukkan hubungan yang positif atau r s > 0, maka hubungan tersebut 

adalah searah. Kontribusi yang diberikan auditor internal dapat diketahui 

melalui koefisien determinasi yaitu sebesar 81% yang mempunyai arti 

bahwa peranan audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

efektivitas pengelolaan penjualan sewa kendaraan sebesar 81%, 

sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
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masuk dalam spesifikasi penelitian ini. Untuk mengetahui kebenaran 

signifikansi peranan audit internal terhadap efektivitas pengelolaan 

penjualan sewa kendaraan diperlukan uji signifikansi. Uji signifikansi 

yang dilakukan adalah  t hitung (3,576)  dan  t tabel (3,182) ini berarti  t hitung  >  

t tabel , maka terbukti bahwa variabel peranan audit internal mempunyai 

hubungan yang signifikansi terhadap efektivitas pengelolaan penjualan 

sewa kendaraan. 

Namun demikian, di dalam perusahaan masih terdapat beberapa 

kelemahan, di antaranya adalah : 

1. Ada beberapa kinerja dari auditor internal yang tidak konsisten dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Auditor internal terkadang masih terlibat dalam fungsi operasional 

perusahaan. 

 

 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di muka, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya auditor internal mempertahankan kinerja yang telah dicapai 

dan memantau agar temuan dan rekomendasi yang berkaitan dengan 

efektivitas pengelolaan penjualan sewa kendaraan berjalan dengan baik. 

2. Sebaiknya auditor internal benar-benar tidak terlibat dalam fungsi 

operasional perusahaan. Hal ini bukan saja bertujuan agar auditor internal 

dapat benar-benar independen dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga 

agar auditor dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

auditor. 

3. Sebaiknya dalam Tim Audit Internal ada anggotanya yang memiliki 

sertifikat dalam bidang audit khususnya audit internal, misalnya Sertifikat 

Qualified Internal Auditor (QIA). Selain itu, dalam setiap periode 

perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan-pelatihan dan seminar-
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seminar untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi auditor 

internal itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


