
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada PT. PINDAD 

(Persero) mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengelolaan biaya 

produksi, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal terhadap tingkat efektivitas pengelolaan biaya produksi pada PT. 

PINDAD (Persero) yang dilakukan auditor internal dinilai memadai, hal ini terlihat dari 

adanya pelaksanaan seluruh fungsi audit internal yang terdiri dari compliance, verification, 

evaluation di dalam perusahaan tersebut.

2. Pelaksanaan pengelolaan biaya produksi pada PT. PINDAD (Persero) dinilai telah terlaksana 

dengan baik, hal ini terlihat dari siklus dan prosedur dalam proses produksi yang jelas dan 

adanya pengendalian secara terus menerus.

3. Berdasarkan uraian dan perhitungan yang telah dikemukakan pada Bab IV dan berdasarkan 

hasil uraian yang telah dikemukan, dapat disimpulkan bahwa audit internal sangat berperan 

terhadap efektivitas pengelolaan biaya produksi. Peranan tersebut diketahui dari hasil analisis 

korelasi pearson product moment dimana diperoleh hasil 0,936   yang dapat 

diinterprestasikan mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dengan t hitung (7,061) > t tabel

(1,895) atau dengan kata lain H0 ditolak. 

Hal ini membuktikan bahwa audit internal dalam perusahaan sangat berpengaruh dalam 

menunjang efektivitas biaya produksi. Hal ini menunjukan hipotesis yang dikemukakan : jika 

audit internal memadai maka pengelolaan biaya biaya produksi akan efektif.

5.2. Saran

Setelah dilakukan penelitian atas peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengelolaan biaya produksi pada PT. PINDAD (Persero) penulis mencoba untuk mengemukakan 

beberapa saran yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan pelaksanaan audit internal dan tingkat efektivitas biaya produksi, yaitu :



1. Bagi Perusahaan

a. PT. PINDAD sebaiknya mengadakan seminar pengenalan kepada kampus, diharapkan 

agar mahasiswa dapat lebih memahami praktek di lapangan mengenai pelaksanaan audit 

internal.

b. PT. PINDAD sebaiknya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan di 

Divisi SPI, agar kinerja pengelolaan yang di lakukan karyawan dapat lebih baik dan 

efektif  serta efisien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas penelitiannya, yaitu :

a. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang berbeda untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan.

b. Pemilihan variable lainya agar diproleh gambaran mengenai hal-hal lain yang dapat 

miningkatkan tingkat efektivitas biaya produksi.


