
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Pupuk Kujang yang telah dikemukakan 

sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal atas persediaan barang jadi pada PT. Pupuk Kujang 

sangat memadai, hal ini sesuai dengan perhitungan analisis data kuesioner 

sebesar 82,96%, dan dapat terlihat dari : 

a. Bagian SPI merupakan unit terpisah dari bagian-bagian lainnya dalam 

perusahaan dan miliki kedudukan khusus dalam perusahaan sehingga tidak 

dipengaruhi oleh pihak manapun (independen) yang ada di dalam bagian 

perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 

b. PT. Pupuk Kujang memiliki program audit yang dibuat secara tertulis, agar 

pemeriksaan yang dilakukan dapat tersusun dan terencana dengan baik. 

c. Laporan audit SPI memuat temuan-temuan hasil audit, rekomendasi dan 

saran mengenai kesalahan-kesalahan akibat ketidaksengajaan, kecurangan, 

kesalahan mencatat, dan pengendalian yang harus ditindaklanjuti oleh 

auditee. 

d. Adanya pengawasan terhadap tindaklanjut atas hasil temuan oleh SPI 

terhadap auditee. 

e. Hasil temuan yang mengarah pada penyimpangan, ketidakefektifan, dan 

ketidakefisienan terlebih dahulu dibicarakan dengan bagian yang di audit. 

f. Para auditor internal memahami tentang standar profesi  audit internal yang 

berlaku, para auditor  internal mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan 

melalui seminar-seminar dan pendidikan Qualified Internal Auditor  untuk 
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mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai auditor internal 

PT.Pupuk Kujang. 

g. SPI pada PT. Pupuk Kujang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 

administrasi dan operasional perusahaan. 

h. Tahapan-tahapan yang harus dilalui auditor internal dalam pelaksanaan 

audit, seperti tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. 

i. SPI pada PT.Pupuk Kujang telah memenuhi unsur-unsur audit internal 

meliputi: 

1. Ketaatan (Compliance) 

Yaitu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan dan 

kebijakan peraturan yang telah ditetapkan, ketaatan pelaksanaan dari 

prosedur operasi dan ketaatan dari prosedur akuntansi. 

2. Verifikasi (Verification) 

Yaitu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan 

informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dan bagian gudang 

atas persediaan barang jadi  yang akurat dan dapat dipercaya. 

3. Evaluasi (Evaluation) 

Yaitu aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian internal 

terhadap kegiatan operasional  perusahaan, terutama pada kegiatan 

pengendalian persediaan barang jadi PT. Pupuk Kujang.   

2. Pengendalian internal persediaan barang jadi sangat efektif, hal ini dinilai 

dalam analisis data terhadap kuesioner sebesar 81,04%, dan dapat terlihat pada: 

a. Telah terpenuhinya lingkungan pengendalian pada SPI PT. Pupuk Kujang 

seperti: integritas dan nilai etika dan kejujuran, komitmen terhadap 

kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, filosofi dan 

gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan 
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tanggungjawab, dan kebijakan yang mendukung aktivitas pengendalian 

internal persediaan barang jadi. 

b. Adanya penaksiran risiko yang akan timbul dalam lingkungan kerja dan 

rencana dalam menanggulangi risiko tersebut. 

c. Aktivitas pengendalian internal dalam persediaan barang jadi telah 

memadai, hal ini mencakup adanya pemisahan fungsi antara bagian 

produksi 1, bagian produksi 2, bagian pengemasan, serta bagian gudang. 

d. Adanya informasi dan komunikasi yang dapat menunjukan bahwa semua 

informasi persedian barang jadi didukung oleh dokumen yang lengkap dan 

transaksi yang sah dengan komunikasi yang baik. 

e. Adanya pemantauan terhadap persediaan barang jadi secara administrasi 

dan  fisik oleh manajemen PT. Pupuk Kujang secara terus menerus. 

f.  Telah tercapai tujuan umum pengendalian persediaan barang jadi pada PT. 

Pupuk Kujang :  

1) Keandalan laporan keuangan, dengan ditunjang oleh dokumentasi atas 

administrasi persediaan barang jadi yang sesuai dengan keadaan dan 

jumlah fisik persediaan barang jadi. 

2) Adanya pengawasan terhadap persediaan barang jadi yang berkala, 

sehingga dapat meminimalisir kecurangan, atau kesalahan 

pendokumentasian. 

3) Adanya kepatuhan secara menyeluruh terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang telah dijalankan oleh perusahaan dalam pemenuhan 

kebutuhan pupuk di wilayah yang telah ditentukan. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, audit internal (SPI) pada 

PT. Pupuk Kujang sangat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal persediaan barang jadi. Hal ini dapat dilihat dari independensi auditor 

internal, kemampuan profesional yang dimiliki, wewenang dan tanggungjawab, 
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program dan pelaksanaan audit internal telah sesuai dengan yang telah 

ditetapkan, adanya komunikasi dalam penugasan audit internal yang baik, serta 

adanya pengawasan tindaklanjut dari SPI dan dukungan dari pihak manajemen 

dan objek yang diperiksa terhadap pemeriksaan dan penilaian atas 

pengendalian internal persediaan barang jadi. 

Selain faktor tersebut, SPI (Satuan Pengawasan Intern) di PT. Pupuk Kujang 

telah berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan 

barang jadi karena telah terpenuhinya unsur-unsur audit internal yang meliputi 

ketaatan, verifikasi dan evaluasi. 

1. Pengujian ketaatan  

Pengujian ketaatan dilakukan dalam melaksanakan aktivitas penilaian dan 

pemeriksaan terhadap ketaatan dari prosedur operasi dan ketaatan dari prosedur 

akuntansi dalam pencatatan keuangan persediaan barang jadi. 

Dengan dilaksanakannya pengujian ini maka audit internal telah berperan 

dalam dalam meningkatkan ketaatan sehingga dapat meningkatakan efisiensi 

persediaan barang jadi pada PT. Pupuk Kujang. 

2. Kegiatan verifikasi 

Verifikasi dilaksanakan untuk mengevaluasi laporan akuntansi yang dibuat 

oleh bagian akuntansi. Dilakukannya pemeriksaan dan pengevaluasian 

terhadap aktivitas pembuatan data persediaan barang  jadi dan pencatatan 

persediaan barang jadi untuk menghindari terjadinya kesalahan  hitung  pada 

persediaan barang jadi yang dapat mengakibatkan  kerugian finansial terhadap 

pihak PT. Pupuk Kujang yang pada akhirnya dapat dicapai tujuan pengendalian 

yang ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan. 

3. Pelaksanaan dan hasil evaluasi 

Pelaksanaan hasil evaluasi dilakukan dalam aktivitas penilaian secara 

menyeluruh atas pengendalian internal terhadap persediaan barang jadi, serta 

mengajukan saran-saran perbaikan atas temuan-temuan selama proses audit 
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terhadap pengendalian internal persediaan barang jadi serta melakukan 

pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. 

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian internal persediaan 

barang jadi.  

Peranan audit internal atas pengendalian internal persediaan barang jadi 

meliputi pemeriksaan terhadap seluruh aspek pengendalian internal persediaan  

barang jadi sehingga dapat tercapai pengendalian yang efektif sesuai dengan 

peranannya sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian internal yang 

efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Peranan audit internal dalam meningkatakan efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang jadi yang selalu dinilai serta dievaluasi oleh bagian SPI pada 

PT.Pupuk Kujang, sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

Adanya SPI (Satuan Pengawasan Intern) salah satu tujuannya adalah untuk 

menilai persediaan barang jadi yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) agar dapat 

meningkatan efektivitas persediaan barang jadi pada PT. Pupuk Kujang. 

2. Penaksiran Risiko 

SPI PT. Pupuk Kujang melakukan penelaahan terhadap risiko persediaan 

barang jadi sehingga risiko yang mungkin timbul dalam pengendalian 

persediaan barang jadi semakin berkurang. 

3. Aktivitas Pengendalian 

Dalam aktivitas pengendalian, PT. Pupuk Kujang melakukan pemisahan 

fungsi, dari mulai bagian sampai dengan tugas bagiannya masing-masing. Hal 

ini diharapkan agar tercapainya pengendalian internal khususnya pada 

persediaan barang jadi. 

4. Informasi dan Komunikasi 
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Adanya informasi dan komunikasi diharapkan  tujuan pengendalian internal 

persediaan barang jadi akan tercapai dengan baik, dan efektivitas persediaan 

barang jadi akan terwujud. Informasi disampaikan dalam laporan hasil 

pelaksanaan audit yang berisikan temuan-temuan, saran dan tindak lanjut yang 

harus disampaikan kepada auditee. 

Komunikasi merupakan salah satu jalan untuk mempermudah pelaksanaan 

audit internal. 

5. Pemantauan 

Audit internal melakukan penilaian terhadap pengendalian internal persediaan 

barang jadi. Hal tersebut untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur 

persediaan barang jadi yang ditetapakan telah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan terus menerus. 

  Peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal 

persediaan barang jadi dapat terlihat dari tujuan umum pengendalian internal 

persediaan barang jadi, sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan keuangan  

Dengan adanya aktivitas audit internal atas persediaan barang jadi dapat 

diketahui bahwa data-data pelaporan hasil audit dapat diandalkan 

kebenarannya. 

2. Efektivitas dan efisiensi 

Dengan adanya aktivitas audit internal, maka akan mendorong penggunaan 

sumber daya secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

Dengan adanya audit internal atas persediaan barang jadi akan membantu 

perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk sesuai dengan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 
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Pada PT. Pupuk Kujang masih terdapat kelemahan yang tidak sering terjadi 

seperti pencurian, kesalahan pencatatan, susutnya berat pupuk yang disebabkan 

oleh faktor sumber daya manusia dan kejadian alamiah. 

Berdasarkan analisis data terdapat perhitungan bahwa untuk variabel 

independen pelaksanaan audit internal yang memadai pada PT. Pupuk Kujang, 

secara keseluruhan 1.120 dari skor maksimum 1.350 atau mencapai 82,96%. Jika 

melihat pada kriteria, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit  internal pada 

PT. Pupuk Kujang sangat memadai, dan  untuk variabel independen pelaksanaan 

audit internal yang memadai pada PT. Pupuk Kujang, secara keseluruhan 1.094 

dari skor maksimum 1.350 atau mencapai 81,04%. Jika melihat pada kriteria, 

dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal persediaan barang jadi pada PT. 

Pupuk Kujang sangat efektif. 

Diperoleh kesimpulan akhir, bahwa hipotesis: 

”Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara audit internal yang 

memadai dengan efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi pada 

perusahaan” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian persediaan 

barang jadi, maka penulis mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat berguna 

bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Agar ditinjau kembali kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan audit internal 

yang mengakibatkan risiko yang dapat  menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan. Kelemahannya adalah sebagai berikut :  

 Dalam pelaksanaan audit karena auditeenya masih teman sejawat atau rekan 

dalam satu perusahaan maka terkadang Bagian SPI dapat di intervensi 

(dipengaruhi) sehingga pelaksanaan audit kurang maksimal. 
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Untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan cara : 

Sebaiknya SPI bisa bersikap profesional secara independen dan objektif, tanpa 

melihat siapa auditeenya, dan melaksanakan audit internal sesuai dengan 

Program Tahunan SPI. 

2. Kelemahan pada pelaksanaan pengendalian audit internal pada PT. Pupuk 

Kujang adalah : 

a. Adanya susut yang signifikan yang disebabkan karena open storage yaitu 

kelebihan persediaan karena kemarau panjang yang mengakibatkan musim 

tanam mundur sedangkan produksi pupuk terus berjalan sehingga terjadi 

penumpukan persediaan sampai melebihi kapasitas gudang.  

b. Kerusakan dan pencurian yang dapat disebabkan oleh faktor sumber daya 

manusia.  

Untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan cara : 

a.  Meningkatkan alokasi distribusi pupuk agar dapat mengurangi persediaan 

pupuk yang menumpuk, membuat palet atau alas untuk tempat 

penyimpanan pupuk agar susut pada pupuk tidak signifikan. 

b.  Menempatkan sumber daya manusia yang profesional, beretika dan jujur, 

serta memiliki latar belakang yang baik. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah objek penelitian sebaiknya 

dilaksanakan pada beberapa perusahaan yang sejenis, sehingga dapat 

membandingkan secara langsung seberapa efektifkah perusahaan tersebut 

melaksanakan prosedur audit internal. Kelemahan penelitian ini adalah bahwa 

data yang diperoleh terkait persediaan, tidak diperoleh secara langsung dari 

Bagian Persediaan, tetapi harus melalui Bagian SPI yang telah berupa laporan 

kegiatan SPI dalam pelaksanaan audit internal persediaan barang jadi.   

 

 
91 


