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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai peranan audit internal 

dalam menunjang efektivitas pengendalian di bagian intern penjualan, maka 

penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari 

hasil pengujian yang menunjukan angka, 72,32% menyatakan sangat 

setuju, 26,18% menyatakan setuju, 1,29% menyatakan kurang setuju, 

0,21% menyatakan tidak setuju, 0% meyatakan sangat tidak setuju, dengan 

melihat perbandingan persentase yang ditunjukan maka mayoritas 

responden menyatakan setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai 

variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan pelaksanaan audit 

internal berjalan dengan baik. 

2. Pengendalian di bagian intern penjualan telah berjalan dengan efektif, hal 

ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukan angka, 71,20% 

menyatakan sangat setuju, 25,64% menyatakan setuju, 1,64% menyatakan 

kurang setuju, 0,97% menyatakan tidak setuju, 0,55% meyatakan sangat 

tidak setuju, dengan melihat perbandingan persentase yang ditunjukan 

maka mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pertanyaan-

pertanyaan mengenai variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan 

pengendalian di bagian intern penjualan berjalan efektif. 

3. Pelaksanaan audit internal terbukti dapat berperan meningkatkan 

efektivitas pengendalian di bagian intern penjualan, dengan besar 

pengaruh sebesar 78,67% dan sisanya sebesar 21,33% merupakan peranan 

dari variabel lain yang tidak diamati. 
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5.2 Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan di PT. Astra International – 

Toyota Sales Operation cabang Asia Afrika Bandung, maka penulis akan mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, yaitu: 

a. Untuk pihak perusahaan 

1. Sebaiknya audit internal dilakukan secara rutin dengan baik dan tepat 

waktu. Sehingga apabila terdapat masalah yang cukup besar akan lebih 

cepat diketahui dan pemecahan masalahnya akan lebih cepat diambil 

serta tidak berlarut-larut sehingga tidak akan menimbulkan kerugian 

terhadap perusahaan. 

2. Sebaiknya auditor internal lebih sering lagi diikutsertakan dalam 

seminar-seminar tentang audit internal sehingga dapat mengikuti 

perkembangan yang berhubungan dengan audit internal yang ada agar 

dikemudian hari tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pengendalian intern di perusahaan. 

b. Untuk peneliti selanjutnya  

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan menambah jumlah 

sampel atau responden yang akan diteliti dan melakukan penelitian 

yang lebih mendalam lagi.  

2. Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis 

lakukan. 
 

 
 


