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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituangkan dan 

dijelaskan pada BAB IV, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit operasional pada PT. WIKA INTRADE telah 

dilakukan secara memadai. Hal ini didukung oleh: 

1) Audit operasional dilaksanakan oleh Auditor Internal yang 

memiliki kemampuan dan keterampilan serta pengalaman yang 

cukup dibidangnya. 

2) Auditor operasional mempunyai kedudukan yang independent 

terhadap bagian-bagian yang diauditnya dan tidak terlibat 

dalam kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

3) Auditor internal membuat rencana jadwal rinci kegiatan audit 

sebelum melakukan pekerjaannya. 

4) Auditor internal dalam melakukan audit membuat program 

audit secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala pemeriksa 

(Lead Auditor). 

5) Auditor internal membuat Laporan Hasil Audit yang berisikan 

temuan-temuan audit internal atas hasil audit disertai pendapat 

dan saran-saran perbaikan yang diajukan oleh auditor internal. 

6) Adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen untuk 

tindakan perbaikan  berdasarkan saran-saran yang diajukan 

oleh auditor internal. 
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7) Adanya pengawasan (Monitoring) terhadap tindak lanjut hasil 

audit untuk memastikan manajemen telah melakukan tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

2. Pelaksanaan proses produksi di PT. WIKA INTRADE telah berjalan 

secara efektif. Hal ini didukung oleh: 

1) Pelaksanaan kegiatan produksi selalu berpedoman kepada 

peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur produksi yang telah 

ditetapkan. 

2)  Adanya kualitas dan kuantitas bahan baku yang memadai dan 

sesuai dengan standar. 

3) Waktu pelaksanaan proses produksi yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

4) Biaya produksi yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

5) Kualitas barang yang tidak jauh dari standar. 

3. Pelaksanaan audit operasional di PT. WIKA INTRADE sangat 

berperan guna meningkatkan efektivitas proses produksi. Dengan 

adanya audit operasional, penyelewengan dan penyalahgunaan 

terhadap standar dapat dihindarkan dan proses produksi tetap 

terkendali. Audit operasional dapat mendeteksi kelemahan dan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses produksi sehingga 

manajemen dengan segera dapat memperbaiki kelemahan dan 

kesalahan tersebut dan pada akhirnya efektivitas proses produksi dapat 

ditingkatkan. 

4. Disamping hal-hal tersebut di atas, masih terdapat kelemahan yang 

masih harus diperhatikan perusahaan, antara lain: 

1) Struktur organisasi PT. WIKA INTRADE bisnis unit metal, 

khususnya untuk bagian audit internal tidak jelas. 
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2) Dalam penyajian Laporan Hasil Audit, auditor tidak 

menyampaikannya secara tepat waktu sesuai dengan rencana. 

3) Peninjauan pada proses produksi sebagai tindak lanjut hasil 

audit yang disarankan untuk perbaikan, tidak dilakukan secara 

periodik oleh auditor. 

4) Kegiatan analisa tidak dicatat semuanya ke dalam kertas kerja 

pemeriksaan oleh auditor.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran yang 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi audit internal dan proses produksi sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan guna perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap 

pelaksanaan fungsi audit internal dan proses produksi sebagai berikut: 

1. Bagian audit internal sebaiknya memiliki struktur organisasi yang jelas 

dalam organisasi perusahaan. 

2. Auditor internal sebaiknya menyajikan Laporan Hasil Audit secara 

tepat waktu sesuai denagn rencana. Hal ini dapat memberikan dampak 

pada tindak lanjut hasil audit. 

3. Peninjauan pada proses produksi sebagai tindak lanjut hasil audit 

disarankan agar dilakukan secara periodik oleh auditor sehingga jika 

terdapat penyimpangan dalam kegiatan produksi dapat segera diatasi 

dan diperbaiki. 

4.  Kegiatan analisa sebaiknya dicatat semua kedalam kertas kerja 

pemeriksaan karena hal ini membantu perencanaan, pelaksanaan dan 

peninjauan atau review terhadap pemeriksaan, memberikan hasil 

evaluasi terhadap pengawasan serta sebagai dasar bagi pengevaluasian 

jaminan kualitas dari audit internal. 
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