
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

Bab IV, penulis menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara pemeriksaan 

operasional dengan efektivitas pengendalian internal penjualan. Hal ini dapat dilihat 

dari: 

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional atas pengendalian intern penjualan yang 

diterapkan di PT.INTI (Persero) Bandung telah memadai. Hal ini terbukti 

sebagaian besar responden menyatakan sangat setuju sebesar 48% dan setuju 

sebesar 49%,kemudian yang menjawab kurang setuju 3%, sedangkan yang 

menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah: 

a. Independensi pemeriksa operasional 

Auditor operasional yang independen dalam kedudukannya tidak memihak 

didalam menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan, internal auditor tidak ikut 

dalam mengendalikan operasi objek yang diperiksanya, internal auditor 

melaksanakan pemeriksaanya secara objektif karena kedudukannya terpisah 

dari bagian-bagian yang diperiksanya. 

b. Kompetensi pemeriksa operasional 

Auditor operasional yang kompeten memilki latar belakang formal akuntansi 

yang cakap, pengalaman, juga diberikan suatu pelatihan teknis yang memadai. 

c.   Tujuan Pemeriksaan Operasional 

Tujuan utama pemeriksaan operasional adalah mengungkapkan hasil 

pemeriksaan yang didasarkan pada fakta dan criteria tertentu dan memberikan 

saran-saran perbaikan bagi objek yang diperiksa. 

 



d. Program pemeriksaan operasional 

Adanya program pemeriksaan yang ditetapkan oleh internal auditor agar 

dalam melakukan pemeriksaan sesuai jadwal, terarah dan efektif. 

e. Pelaksanaan pemeriksaan operasional 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu mengacu pada program yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga pemeriksaan akan lebih terarah dan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

f. Laporan pemeriksaan operasional 

Adanya laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan berupa temuan-temuan 

dan rekomendasi yang konstruktif dari hasil pemeriksaan, khususnya 

pengendalian intern penjualan. 

g. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan operasional 

Adanya tindak lanjut atas saran dan rekomendasi yang terdapat dalam laporan 

pemeriksaan dan juga dialakukan pemantauan atas tindak lanjut oleh 

pemeriksa operasional. 

 

2. Pelaksanaan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan pada PT.INTI (Persero) 

Bandung  telah berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari 38% responden 

menjawab sangat setuju dan 58% responden yang menjawab setuju, responden 

yang menjawab kurang setuju 4%, sedangkan responden yang menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah: 

a. Lingkungan pengendalian yang memadai, yaitu mencakup: 

1) Nilai integritas dan etika yang dijaga dengan baik oleh pihak manajemen 

perusahaan dengan adanya peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis 

yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. 

2) Komitmen terhadap kompetisi selalu di pertahankan dan ditingkatkan oleh 

perusahaan. 



3) Adanya dewan komisaris yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas 

perusahaan. 

4) Adanya falsafah dan gaya operasi manajemen yang jelas. 

5) Adanya struktur organisasi yang dibuat dalam suatu bagan yang jelas . 

6) Adanya pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab dari 

atasan kepada bawahan yang jelas. 

7) Adanya kebijakan dari prosedur yang jelas mengatur masalah 

kepegawaian perusahaan. 

b. Penaksiran risiko 

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai 

risiko tersebut untuk meminimalkan kemungkinan adanya kerugian yang 

terjadi dalam berbagai aktivitas dan peristiwa.  

c. Informasi dan komunikasi berdasarkan hasil penelitian pada PT.INTI 

(Persero) telah menetapkan sistem informasi akuntansi atas penjualan yang 

cukup memadai, yaitu dengan ditetapkan kebijakan dan prosedur. 

d. Aktivitas pengendalian 

Berdasarkan hasil penelitian, PT.INTI (Persero) telah menerapkan kelima 

kategori, yaitu:  

1) Pemisahan tugas yang cukup. 

2) Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. 

3) Dokumen dan pencatatan yang memadai. 

4) Pengndalian fisisk atas aktiva dan pencatatan, dan 

5) Pengecekan independen atas pelaksanaan. 

e. Adanya pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal yang 

memadai dengan dialakukannya audit. 

Kemudian dapat dilihat juga dari penjelasan telah tercapainya tujuan pengendalian 

intern penjualan sebagai beikut: 



1) Efisiensi dan efektivitas operasional telah dilakukan pada PT.INTI 

(Persero) dengan melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang 

mengakibatkan pemborosan serta mengurangi penggunaan sumber daya 

yang tidak efektif. 

2) Keandalan pelaporan keuangan , manajemen telah melakukan tanggung 

jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan 

pengguna lainnya. 

3) Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku telah ditaati oleh 

manajemen perusahaan seperti pemberian upah sesuai dengan peraturan 

yang telah ditentukan pemerintah. 

 

3.  Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan data kuantitatif  

melalui uji statistik, akhirnya penulis dapat menarik simpulan dari uji statistik 

tersebut sebagai berikut: 

 a. Koefisien Kolerasi (rs) sebesar 0,8543 menunjukkan adanya hubungan yang    

sangat  kuat antara pemeriksaan operasional dengan efektivitas pengendalian 

intern penjualan. 

 b. Koefisien Determinasi (kd) sebesar 72,9% dapat ditaksirkan  bahwa dengan   

adanya hubungan pemeriksaan operasional dengan efektivitas pengendalian 

intern penjualan sebesar 72,9% dan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi faktor 

lain. 

 c. Dari pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa t yang diperoleh dari hasil 

penelitian  thitung  ternyata lebih besar dari ttabel   ( 5,9256 >2,160), maka Ha 

diterima. Hal ini dibuktikan dengan keseluruhan perhitungan uji t 

dibandingkan dengan nilai tabel. Yang berarti bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara pemeriksaan operasional dengan efektivitas 

pengendalian intern penjualan. 

 



5.2 SARAN 

 Saran yang dapat penulis berikan penulis diharapkan dapat berguna sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi perusahaan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Walaupun pelaksanaan pemeriksaan operasional telah memadai tetapi PT.INTI 

(Persero) Bandung harus selalu tetap waspada agar karyawan perusahaan tidak 

melakukan kecurangan. Pemeriksaan operasional harus terus ditingkatkan 

kemampuannya dan mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan,serta harus 

terus dipertahankan. 

2.  Fungsi penjualan agar menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Internal 

Auditor  sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas penjualan dengan cara 

lebih aktif dalam melakukan pendapatan dengan customer untuk mendapatkan 

kontrak baru yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil penjualan. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


