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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan audit internal yang 

memadai dalam menunjang efektivitas penjualan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Audit internal telah dilaksanakan secara memadai, hal ini terlihat dari hasil 

pengujian yang menunjukan angka, 26,50% menyatakan sangat setuju, 

66,67% menyatakan setuju, 5,17% menyatakan kurang setuju, 1,67% 

menyatakan tidak setuju, 0% meyatakan sangat tidak setuju, dengan 

melihat perbandingan persentase yang ditunjukan maka mayoritas 

responden menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan audit internal telah 

dilaksanakan secara memadai. Pernyataan tersebut juga dapat dibuktikan 

dengan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab IV, yaitu 

kememadaian audit internal pada PT PINDAD (Persero). 

2. Penjualan pada perusahaan telah dilaksanakan secara efektif, hal ini 

terlihat dari hasil pengujian yang menunjukan angka, 14,60% menyatakan 

sangat setuju, 62,60% menyatakan setuju, 20% menyatakan kurang setuju, 

2,80% menyatakan tidak setuju, 0% meyatakan sangat tidak setuju, dengan 

melihat perbandingan persentase yang ditunjukan maka mayoritas 

responden menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan mengenai 

variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan penjualan telah 

dilaksanakan secara efektif. Selain itu, pernyataan tersebut dapat 

dibandingkan dengan data perusahaan yang penulis peroleh yaitu pada 

Tabel 4.1 yang menunjukan peningkatan penjualan pada tahun yang 

bersangkutan dengan dasar perbandingan antara prognosa dan anggaran 

penjualan. 

3. Audit internal terbukti cukup berpengaruh dalam menunjang efektivitas 

penjualan, dengan besar pengaruh sebesar 27,14% dan sisanya sebesar 
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72,86% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Selain 

itu berdasarkan perhitungan Korelasi Pearson Product Moment yang 

digunakan untuk mencari derajat hubungan antara variabel X 

(independent) dengan variabel Y (dependent), didapatkan nilai korelasi 

sebesar 0,513 yang menunjukkan hubungan yang sedang. Dari penjelasan 

tersebut menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh dalam 

menunjang efektivitas penjualan. 

 

5.2 Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan dengan objek penelitian 

pada PT.PINDAD (Persero), maka penulis akan mencoba memberikan saran dan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan 

a. Bagian Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

 
1) Auditor internal lebih sering lagi diikutsertakan dalam seminar-

seminar tentang audit internal sehingga dapat mengikuti 

perkembangan yang berhubungan dengan audit internal, agar 

dikemudian hari tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan audit 

internal di perusahaan 

2) Anggota-anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) lebih 

meningkatkan lagi pengetahuan dan keterampilan teknis dalam 

bidang akuntansi dan audit, mengingat anggota-anggota SPI bukan 

saja dari lulusan akuntansi tetapi juga dari lulusan teknik. 

b. Bagian Penjualan dan Pemasaran 

1) Fungsi penjualan sebaiknya selalu meningkatkan batas minimal 

volume penjualan dalam setiap penyusunan rencana penjualan, 

agar terjadi peningkatan laba hasil penjualan setiap tahunnya guna 

menunjang kelangsungan hidup perusahaan. 
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2) Untuk bagian pemasaran agar lebih meningkatkan lagi kegiatan 

pemasarannya untuk mendukung pencapaian target penjualan yang 

telah ditetapkan oleh fungsi penjualan, khususnya untuk produk 

komersial yang memiliki banyak saingan. Karena produk militer 

sudah memiliki target penjualan yaitu kepada TNI dan POLRI. 

2. Untuk peneliti selanjutnya  

a. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan menambah 

jumlah sampel atau responden yang akan diteliti dan melakukan 

penelitian yang lebih mendalam lagi, serta lebih kritis dalam membuat 

pertanyaan maupun dalam memperoleh data yang diperlukan.  

 

b. Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis 

lakukan, karena penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih 

banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh berbagai macam 

hal. Selain itu penulis sendiri memiliki keterbatasan baik dalam waktu, 

kemampuan, maupun pengetahuan yang penulis miliki. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


