
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada audit internal di PT. “X” 

dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil pembahasan pada bab 

terdahulu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan 

yang peneliti ambil dapat dibagi menjadi beberapa pokok berdasarkan 

pengidentifikasian masalah sebagai berikut :  

1. Peranan audit internal yang menjadi objek penelitian adalah sangat 

memuaskan. Karena dengan adanya audit internal, optimalisasi penjualan 

dapat terus di tingkatkan hingga saat ini mencapai 80,71%. Derajat hubungan 

sebesar ini tidak akan bisa dicapai bila audit internal tidak efektif dan efisien 

dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dilimpahkan 

oleh pimpinan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil penyebaran 

kuesioner kepada PT. “X” sebagai sebuah objek penelitian, dimana skor total 

yang diperoleh sebesar 34 atau 95% dari skor maksimum. Berdasarkan 

kriteria penilaian yang telah diterapkan, skor tersebut digolongkan ke dalam 

kriteria sangat memuaskan. Penilaian atas peranan audit internal didasarkan 

atas kesesuaian fungsi audit internal PT. “X” yang menjadi objek penelitian 

dengan standar profesi audit internal.  

2. Optimalisasi penjualan produk garmen dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi untuk bagian audit dan penjualan agar penjualan dapat di tingkatkan 

lagi kedepannya sehingga mencapai tingkat optimalisasi yang diinginkan 

perusahaan.  

3. Melalui perhitungan dengan menggunakan rumus Run Test, H0 ditolak dan 

Ha diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada PT. “X” tersebut 

audit internal memiliki peran yang signifikan (80,71%) dalam optimalisasi 

penjualan produk garmen di PT. “X”. 

 



 

5.3 Saran 

1. Bagi Audit Internal PT. “X” 

Audit internal PT. “X” sebaiknya terus mempertahankan efektivitas perannya 

dalam perusahaan garmen. Akan lebih baik lagi apabila audit internal 

membentuk suatu perkumpulan profesi agar ada koordinasi antar audit internal 

perusahaan garmen. Selain itu, menurut penulis, ada hal yang perlu penulis 

sarankan pada pihak perusahaan garmen. Sebaiknya pelayanan yang baik lebih 

ditingkatkan di dalam penjualan produk garmen agar tingkat komplain dapat 

diturunkan hingga mencapai tingkat minimum. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama penulis 

memberi saran, yaitu :  

Sebaiknya sampel penelitian diperluas karena salah satu pembatasan 

penelitian ini adalah terbatasnya jumlah perusahaan garmen yang memiliki 

fungsi audit internal. Karena itu, akan lebih baik jika peneliti selanjutnya 

memperluas penelitian pada beberapa perusahaan garmen di Bandung atau di 

luar Bandung yang telah memiliki bagian audit internal. Peneliti percaya 

bahwa pada masa mendatang akan banyak perusahaan garmen yang 

menyadari pentingnya diadakan fungsi audit internal sehingga penelitian 

selanjutnya dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang lebih baik lagi, dan  

      peneliti selanjutnya dapat membuat kuesioner dengan item-item pernyataan   

yang menanyakan secara terinci setiap indikator dari variabel peran audit 

internal.  

 

 

 

 

 

 

 

 


