
 

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 penjualan yang dilaksanakan pada KOPEGTEL Pusat Bandung 

telah memadai, hal ini dapat diketahui dari : 

a. Kualifikasi Auditor Internal yang Memadai 

Yaitu : kedudukan auditor internal yang independen dan cukup kompeten. 

b. Pelaksanaan Audit Internal yang Memadai 

Yaitu : adanya ruang lingkup audit, program audit, laporan audit, dan 

tindak lanjut audit.  

2. Pengendalian internal penjualan sangat efektif, dapat diketahui dengan : 

a. Dipenuhinya komponen-komponen pengendalian intern sebagai berikut : 

1) Lingkungan pengendalian yang efektif 

2) Penetapan risiko yang efektif 

3) Aktivitas pengendalian yang efektif 

4) Informasi dan komunikasi yang efektif 

5) Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal dan 

manajemen secara berkesinambungan. 

b. Dipenuhinya tujuan pengendalian intern penjualan sebagai berikut : 

1) Tidak ada penjualan yang fiktif. 

2) Penjualan yang terjadi telah dicatat seluruhnya. 

3) Penjualan yang dicatat adalah barang yang dikirim dan ditagih, serta 

yang dicatat dengan benar. 

4) Transaksi penjualan telah diklasifikasikan dengan benar. 

5) Seluruh penjualan telah dicatat pada tanggal yang benar. 

6) Transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar dalam buku 

tambahan dan telah diikhtisarkan dengan benar. 



 

3. Audit internal penjualan yang dilaksanakan oleh KOPEGTEL Pusat Bandung 

berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan, hal ini 

dapat diketahui dari : 

a. Audit internal mengevaluasi pelaksanaan prosedur-prosedur yang 

berhubungan dengan penjualan. 

b. Auditor internal mengecek ketelitian pelaksanaan aktivitas penjualan. 

c. Auditor internal memeriksa ada tidaknya persekongkolan yang terjadi 

antar bagian yang terlibat dalam aktivitas penjualan. 

d. Auditor internal memeriksa penerapan metode pencatatan dan pelaporan 

penjualan. 

e. Auditor internal meneliti kelengkapan dan kebenaran catatan penjualan. 

f. Hubungan antara Audit Internal dengan efektivitas pengendalian intern 

penjualan, diperoleh sebesar 0,613, hal ini menunjukkan terdapat 

hubungan yang kuat dan positif.  

g. Sedangkan besarnya pengaruh Audit Internal terhadap efektivitas 

pengendalian intern penjualan sebesar 37,58%, sedangkan sisanya sebesar 

62,42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Audit Internal. 

h. Dalam pengujian hipotesis, diperoleh nilai thitung sebesar 2,794 dan nilai 

ttabel sebesar 1,771 dengan tingkat kekeliruan 5%. Terlihat nilai thitung lebih 

besar daripada nilai ttabel, maka H0 ditolak, artinya Audit Internal 

berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern penjualan 

 

5.2 Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian di KOPEGTEL Pusat Bandung, 
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. Sebaiknya audit 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.   


