
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab 

IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap variabel pengendalian 

intern atas penjualan kredit, diketahui jawaban  responden terhadap semua 

pertanyaan menyatakan sangat setuju sebesar 17.86%, dan menyatakan 

setuju sebesar 67.86%, kemudian yang menyatakan ragu-ragu sebesar 

14.28%, sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 

tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern atas penjualan 

kredit pada PT. INTI Bandung telah berjalan dengan baik. 

2. Berdasarkan distribusi jawaban responden terhadap variabel 

meminimalkan piutang tak tertagih, diketahui jawaban  responden 

terhadap semua pertanyaan menyatakan sangat setuju sebesar 19.45%, dan 

yang menyatakan setuju sebesar 72.22%, kemudian yang menyatakan 

ragu-ragu sebesar 14.28%, sedangkan yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa meminimalkan 

piutang tak tertagih pada PT. INTI Bandung telah berjalan dengan baik. 

3. Pengendalian intern atas penjualan kredit memiliki peranan yang 

signifikan dalam meminimalkan piutang tak tertagih sebesar 91,39%. 

Berdasarkan  perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi rank 



spearman dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu “peranan 

pengendalian intern atas penjualan kredit” pada PT. INTI Bandung sangat 

berperan dalam “meminimalkan piutang tak tertagih”, dapat diterima. 

 

5.2  SARAN 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

1. Internal auditor melaksanakan program pemeriksaan sesuai dengan waktu 

pelaksanaan yang tercantum dalam program pemeriksaan agar hasil 

pemeriksaan dapat diketahui dan dapat diambil keputusan dengan tepat 

dan benar. 

2. Lakukan update database bad customer info yang sifatnya real time dan 

nasional dari sumber-sumber lain seperti: database dari perusahaan 

sejenis, database dari perusahaan perbankan, database dari Bank 

Indonesia, untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan dari customer-

customer perusahaan secara lebih baik. 

3. Pelaksanaan internal audit dapat lebih efektif jika anggota internal audit 

tidak terlalu banyak karena dengan anggota yang banyak akan 

mengakibatkan adanya beberapa anggota yang tidak melaksanakan 

kegiatan dengan baik. Sebaiknya anggota internal audit yang ada dalam 

perusahaan maksimal tujuh orang sehingga kegiatan internal audit lebih 

efektif. 



4. Saran untuk peneliti lain yang mungkin bisa menutupi kelemahan 

penelitian ini, misalnya dengan menambah data jumlah piutang tak 

tertagih untuk beberapa tahun dan melakukan analisis signifikansi 

kenaikan atau penurunannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


