
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan audit internal pada PT. PINDAD sudah memadai, hal ini bisa 

terlihat dari : 

a. Kedudukan auditor internal sebagai fungsi staf yang bertanggung jawab 

langsung kepada direktur utama dan tidak adanya hubungan istimewa 

antara auditor dengan auditee memungkinkan auditor untuk melaksanakan 

tugas audit secara independen dan objektif. 

b. Auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk 

melakukan tugas audit. 

c. Adanya program audit yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh 

auditor internal untuk mengarahkan pemeriksaan. 

d. Adanya laporan hasil audit yang isinya memuat temuan hasil audit, 

rekomendasi dan saran-saran yang ditemukan ketika melakukan audit. 

2. Kegiatan pengendalian internal atas pengeloaan persediaan baku pada PT. 

PINDAD telah efektif, hal ini dapat dilihat dari : 

Kepatuhan terhadap pengendalian internal yang ada, yaitu : 

a. Lingkungan pengedalian 

i. Adanya nilai-nilai integritas dan kode etik yang ditaati oleh seluruh 

karyawan. 

ii. Adanya pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi yang dapat 

dilihat dari cara penempatan pegawai. 

iii. Adanya struktur organisasi yang jelas sehingga masing-masing 

bagian mengetahui tugas dan wewenang masing-masing. 



iv. Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari 

atasan kepada bawahannya. 

v. Adanya kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang 

mengatur masalah kepegawaian. 

 

b. Perkiraan risiko yang meliputi : 

i. Perubahan dalam lingkungan operasi yaitu diantisipasi dengan 

selalu menyempurnakan peraturan dan kebijakan, berusaha 

meningkatkan keahlian melalui pendidikan dan latihan kerja 

ii. Pegawai baru yang ada diberikan masa percobaan dan pelatihan. 

iii. Teknologi baru diantisipasi, dengan menggunakan fasilitas internet 

untuk memudahkan memperoleh informasi. 

c. Kegiatan Pengendalian yang meliputi : 

i. Adanya review kerja oleh bagian gudang dan manajemen terhadap 

aktivitas terhadap pengelolaan bahan baku. 

ii. Dilakukannya inventarisasi fisik oleh tim khusus. 

iii. Adanya pemisahan fungsi untuk setiap bagian yang aktivitasnya 

berhubungan dengan bahan baku. 

iv. Mengolah dan menilai dokumen yang berhubungan dengan 

persediaan bahan baku. 

d. Informsi dan komunikasi yang baik sehingga memungkinkan untuk 

digunakannya laporan tentang persediaan bahan baku sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. 

e. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh auditor internal secara periodik. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan saran-saran yang 

berkaitan dengan masalah auditor internal, sebagai masukan bagi PT. PINDAD 

yaitu :  



1. Auditor internal sebaiknya selalu ikut serta menghitung dalam perhitungan 

fisik persediaan bahan baku. 

2. Auditor internal sebaiknya selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan 

hasil audit dan rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. 

3. Auditor internal harus bisa benar-benar menerapkan prinsip Good 

Corporate Governence (GCG) dimana yang paling penting adalah secara 

fair dan jujur menerapkan prosedur dan melakukan aktivitas audit dan 

melaporkannya kepada manajemen tanpa rekayasa. 

4. Manajemen puncak (direksi) harus bisa menerapkan prinsip interdepedensi 

da fairness kepada auditor internal. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk 

menghindari praktek klusi dalam proses audit. Sehingga aspek transparansi 

dan akuntabilitas dapat diperoleh yang akhirnya akan berguna dalam 

pengambilan keputusan.  

5. Agar audit internal dan pengendalian intern tidak menjadi sekedar second 

opinion bagi direksi atau hanya menjalankan kewajiban saja bagi auditor 

maka SDM yang menjadi auditor (mengerjakan proses audit dan 

pengendalian) hendaknya menjadi concern bagi para shareholder. Karena 

shareholder equity secara langsung atau tidak langsung  memerlukan suatu 

audit internal yang sehebat manajemen puncak agar kekayaan pemegang 

saham nantinya akan meningkat. Hal ini mengingat fungsi dan peran 

auditor internal yang cukup signifikan dalam berbagai aktivitas perusahaan 

termasuk dalam menunjang efektivitas pengelolaan persediaan bahan 

baku. Karena dari efektivitas pengelolaan persediaan bahan baku akan 

berpengaruh terhadap produksi dan berbagai proses lainnya yang semua 

itu lainnya akan berpengaruh kepada income statement dan balance sheet 

perusahaan yang selalu diharapkan oleh pemegang saham adalah equity 

mereka meningkat atau perusahaan lebih sehat sehingga bisa terus 

bertahan atau berkembang untuk maju. 

 

 


