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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Audit internal pada PT Indosat Tbk. telah memadai.   

2. Pelaksanaan pengendalian intern penjualan pada PT Indosat Tbk. 

sudah diterapkan dengan efektif.  

3. Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

intern persediaan barang jadi pada PT Indosat Tbk. berdasarkan hasil 

uji korelasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat sebesar 0.850. 

maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Audit internal memiliki 

peran dalam menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan.”, 

dapat diterima. 

Beberapa  kelemahan  di PT Indosat Tbk. yaitu: 

1. Kurangnya kemampuan profeional kerjasama tim dan komunikasi 

secara efektif. 

2. Kurangnya pengendalian intern dalam perusahaan. 

3. Kurangnya pengawasan pelaporan keuangan, efektivitas dan 

efisiensi kegiatan operasi dan kurangnya ketidak patuhan hukum. 
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5.2 Saran 

Dari kelemahan yang didapat selama penelitian, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat 

bagi perusahaan, yaitu: 

1. PT Indosat Tbk. Bandung 

1) Unit audit internal PT Indosat Tbk. sebaiknya perlu meningkatkan 

kemampuan profesionalnya dalam hal kerjasama tim dan 

berkomunikasi secara efektif, kemudian unit audit internal harus 

meningkatkan lingkup pekerjaannya dalam tujuan pelaksanaan 

audit internal di PT Indosat Tbk. untuk menilai suatu pekerjaan, 

operasi atau program yang dicapai sesuai dengan tujuan dan 

sasarannya, Unit audit internal PT Indosat Tbk. perlu 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yaitu 

menyampaikan laporan auditnya secara jelas dan ringkas kepada 

Direktur Utama, hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dan 

transparansi yang jelas 

2) Penerapan pengendalian intern penjualan pada PT Indosat Tbk. 

perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan control activities dan 

monitoring agar dapat memastikan tindakan-tindakan perbaikan 

yang memadai sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ditemukan dalam audit. 

3) Pengendalian intern penjualan dikatakan efektif jika tujuan  dari  

pengendalian intern penjualan tercapai maka dari itu tujuan dari 



106 
 

 
 

keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan 

operasi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku harus 

ditingkatkan dengan cara koordinasi antara audit internal dengan 

manajemen dan para karyawan agar terwujudnya pengendalian 

intern penjualan yang efektif dengan begitu maka audit internal 

pada PT Indosat Tbk. dapat berperan meningkatkan pengendalian 

intern penjualan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak 

terbatas hanya pada peran audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan namun dapat menambah variabel 

independen lain yang memiliki peran juga dalam menunjang 

efektivitas pengendalian intern penjualan. Peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah jumlah responden yang dijadikan sampel. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah subjek penelitian 

tidak terfokus pada satu subjek penelitian saja seperti dalam penelitian 

ini terfokus pada perusahaan PT Indosat Tbk. Bandung, namun juga 

diharapkan melakukan lebih dari satu perusahaan agar memberikan 

gambaran secara umum dan luas mengenai peran audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian intern penjualan. 

 

 


