
BAB V 

an pembahasan ysng telah dikemukakan 

dal

1. Pela

mem

ektur utama dan tidak adanya hubungan istimewa antara audit 

2)  yang memadai untuk 

3) eh 

yang isinya memuat temuan hasil audit, 

 yang ditemukan dalam pelaksanaan audit. 

2. Efe

dipe

1) 

al memiliki pengetahuan akuntansi dan kemampuan teknis 

ya 

2) Pel

d. 

e. erhadap 

terhadap kebijakan 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian d

am bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

ksanaan audit internal pada PDAM Tirta Wening Kota Bandung sudah 

adai, hal ini bisa terlihat dari: 

1) Kedudukan Audit Internal sebagai fungsi staf yang bertanggung jawab 

langsung dir

secara independen dan objektif. 

Auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan

tugas audit. 

Adanya program audit yang disusun dan direncanakan dengan baik ol

auditor internal untuk mengarahkan pemeriksaan. 

4) Adanya laporan hasil audit 

rekomendasi dan saran-saran

ktivitas pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan instalasi 

roleh hal-hal sebagai berikut: 

Kualifikasi auditor internal 

Auditor intern

yang memadai dalam melaksanakan audit. Hal ini bisa dilihat dari syarat 

untuk menjadi seorang auditor internal yaitu minimal pendidikann

Diploma III. 

aksanaan audit atas pengelolaan persediaan bahan instalasi, meliputi : 

Adanya program audit untuk mengelola persediaan bahan instalasi. 

Dalam pelaksanaan auditnya meliputi aktivitas evaluasi t

pelaksanaan audit, aktivitas verifikasi atas dokumen yang berhubungan 

dengan persediaan bahan instalasi dan kepatuhan 

dan prosedur persediaan bahan instalasi yang telah ditetapkan. 



f. Adanya laporan audit yang memuat temuan audit, rekomendasi dan 

saran-saran mengenai kelemahan yang ditemukan. 

3) Audit internal berperan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal 

3. Fun

berp

inst

1) kebenaran-kebenaran catatan 

irta Wening Kota Bandung 

2) 

nal di perusahaan bisa berjalan dengan baik, efektif dan 

3) 

n kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun 

4. 

leh jawaban "ya" sebanyak 128 

bua

 pengelolaan persediaan bahan instalasi. 

Hasil perhitungan kuesioner untuk efektivitas pengendalian internal atas 

pengelolaan persediaan bahan instalasi, terdiri atas 52 pertanyaan X 5 

persediaan bahan instalasi. 

gsi audit internal yang ada pada PDAM Tirta Wening Kota Bandung 

eran dalam menunjang efektivitas pengendalian persediaan bahan 

alasi, ini dapat terlihat dari : 

Menetapkan 

Audit internal yang ada pada PDAM T

melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen atau catatan yang ada di 

perusahaan, apakah hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 

Mengevaluasi sistem pengendalian internal 

Dalam kegiatan ini Audit Internal harus menilai apakah pelaksanaan dari 

kegiatan operasio

efisien, selain itu juga Audit Internal harus mengevaluasi kinerja dari 

pengelolaan yang ada di PDAM Tirta Wening Kota Bandung. 

Mengecek untuk melihat adanya taat azas kepada prosedur-prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Audit Internal yang ada di PDAM Tirta Wening Kota Bandung melakukan 

kegitatan pemeriksaan mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan 

da

yang ditetapkan di dalam perusahaan itu sendiri. 

Hasil jawaban untuk Audit internal yang memadai, terdiri atas 30 pertanyaan 

X 5 responden = 150 pertanyaan, dan mempero

h 

Jawaban tersebut di atas yaitu sebesar 85.33%, menunjukan bahwa audit 

internal yang ada di PDAM Tirta Wening Kota Bandung  telah memadai 

dalam



resp

ukan 86.54% menunjukkan bahwa 

pen

engendalian internal persediaan bahan instalasi, terdiri 

atas

hasil perhitungan ditemukan 85.45% menunjukkan bahwa fungsi 

audit internal menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan bahan 

 

 

diatas,  penulis memberikan saran-saran yang 

ber

Wening

1. rasi Persediaan dengan hasil stock 

2. g slow moving (jarang mengalami 

penggantian) dan dead stock (tidak terpakai) agar dilelang atau ditawarkan 

ke pihak lain yang membutuhkan. 

 

onden = 260 pertanyaan, dan memperoleh jawaban "ya" sebanyak 225 

buah 

Dari hasil perhitungan ditem

gendalian internal persediaan bahan instalasi telah efektif diterapkan di 

PDAM Tirta Wening Kota Bandung. 

Sedangkan hasil perhitungan kuesioner untuk fungsi audit internal dalam 

menunjang efektivitas p

 11 pertanyaan X 5 responden = 55 pertanyaan, dan memperoleh jawaban 

"ya" sebanyak 47 buah 

Dari 

instalasi.

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan 

kaitan dengan masalah audit internal, sebagai masukan bagi PDAM Tirta 

 Kota Bandung yaitu : 

Bila terdapat selisih antara Administ

opname persediaan (persediaan akhir tahun) agar dilakukan penyesuaian 

atau koreksi sesuai dengan ketentuan. 

Persediaan barang instalasi yan

 

 

 

 

 

 

 


