
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari PDAM 

Kota Bandung maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Audit internal yang dilaksanakan pada PDAM Kota Bandung telah 

memadai, kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal  berikut: 

a. Posisi auditor internal dalam struktur organisasi perusahaan 

merupakan suatu fungsi staf yang bertanggung jawab langsung pada 

direktur dan dalam melakukan fungsinya tidak terlibat dalam kegiatan 

operasional kegiatan operasional sehingga dapat melaksanakan audit 

dengan indepanden dan objektif. 

b. Pelaksanaan fungsi audit internal terhadap pengendalian intern kas 

didasarkan pada program audit 

c. Adanya staf auditor internal yang mempunyai latar belakang 

pendidikan, pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan 

operasional. 

d. Adanya dukungan manajemen terhadap auditor internal. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit internal yang 

disampaikan kepada direktur. Laporan hasil audit ini memuat temuan-

temuan hasil audit, saran perbaikan dan tindakan-tindakan perbaikan 

yang diusulkan. 

2. Pengendanlian intern atas kas dinilai telah cukup efektif, karena didukung 

oleh factor-faktor sebagai berikut 

a. Adanya struktur organisasi perusahaan yang disertai tugas dan 

tanggung jawab yang jelas pada masing-masing bagian, adanya bagian 

audit internal yang dilakukan oleh auditor internal untuk memantau 

efektivitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan 

pengendalian. 



b. System akuntansi atas kas yang ada pada PDAM Kota Bandung telah 

memadai, terlihat dari adanya prosedur-prosedur yang cukup baik 

dalammenunjang pengawasan akuntansi terhadap aktiva, kewajiban, 

pendapatan dan terlaksananya system pengendalian intern. 

c. Prosedur pengendalian pada PDAM Kota Bandung telah memadai 

dengan adanya pemisahan fungsi  dan adanya prosedur otorisasi yang 

jelas baik untuk penerimaan maupun pengeluaran kas, penggunaan 

dokumen-dokumen dan catatan yang memadai dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

3. Peranan audit internal terhadap pengendalian intern kaspada PDAM Kota 

Bandung telah memadai, sehimgga dapat memberikan dukungan terhadap 

efektivitas pengendalian intern kas.  

Kontribusi yang diberikan oleh audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern kas diketahui melalui koefisien determinasi yaitu 

sebesar 22% sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh factor lain. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian pada 

PDAM Kota Bandung, penulis mencoba untuk mengemukakan saran yang 

dimaksudkan untuk memberikan bahan pertimbangan pada perusahaan sebagai 

berikut: 

1. Setiap dokumen atau formulir yang ada sebaiknya bernomot urut cetak 

untuk menghindari adanya dua kali pencatatan. 

2. Perusahaan dapat menyusun program audit secara rinci untuk mencegah 

kemungkinan adanya prosedur yang terlewat. 

3. Untuk lebih menjamin efektivitas struktur pengendalian intern yang 

diterapkan didalam perusahaan, maka sebaiknya dilakukan audit 

mendadak (surprise audit) sehingga dapat mencegah kemungkinan pihak-

pihak yang diauditnya dapat menutupi terlebih dahulu segala bentuk 

penyelewengan yang dilakukannya. 



4. Rekomendasi-rekomendasi dan saran-saran yang belum ditindak lanjuti 

sebaiknya ditinjau dan dipertimbangkan kembali . 

5. Sebaiknya laporan yang dibuat tepat waktu karena jika laporan tidak tepat 

waktu maka hal ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


