
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

kesimpulan sesuai identifikasi masalah yang dicari sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Audit internal dalam bidang penjualan ekspor  di PT. Trisula Garmindo 

Manufacturing  Bandung dinilai sudah memadai, karena audit internal memiliki 

peranan sebesar 39,6%. Hal tersebut didukung oleh beberapa hal yaitu: 

a. Auditor internal yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan 

tidak ada hubungan istimewa antara auditor dengan objek yang di audit 

sehingga memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugas audit 

secara independen dan objektif. 

b. Dalam setiap pemeriksaan, tim auditor internal telah menugaskan orang-orang 

yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk melakukan pemeriksaan secara tepat. 

c. Perancangan audit yang telah memadai dan didukung oleh penyampaian 

laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga 

menghasilkan informasi yang handal dan dapat dipercaya. 

 

2. Pengendalian intern penjualan ekspor di PT. Trisula Garmindo Manufacturing telah 

berjalan dengan baik hal ini ditunjukan dari nilai persentase yang diperoleh sebesar 

36,2% dan juga oleh beberapa hal sebagai berikut: 

a. Adanya kerangka organisasi yang menunjukkan tugas-tugas, tanggung jawab dan tata 

hubungan yang terdapat diantara bagian satu dengan yang lainnya. 



b. Adanya pemisahan fungsi-fungsi yang terlibat dalam aktivitas penjualan yang dapat 

berpengaruh terhadap pendapatan, dan menghindari adanya kecurangan atau 

penyalahgunaan aktiva. Serta adanya otorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang 

sehingga semua prosedur, catatan, dan dokumen telah dilakukan oleh pihak yang 

berwenang. 

c. Adanya karyawasn yang mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang yang dibebankan kepadanya, sehingga tujuan persahaan dapat tercapai 

dengan baik. 

3. Auditor internal PT. Trisula Garmindo Manufacturing memiliki peranan penting dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal sistem  penjualan ekspor hal ini ditunjukan 

dari pengaruh yang diberikan sebesar 75,8%. Dan juga dapat terlihat dari beberapa hal 

berikut ini: 

a. Audit internal pada PT. Trisula Garmindo Manufacturing telah melakukan 

pemeriksaan terhadap semua dokumen atau catatan yang ada di perusahaan, untuk 

memastikan agar semua telah berjalan dengan kenyataan. 

b. Audit internal telah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern dari kegiatan 

operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien. 

c. Mengecek ketaatan terhapat peraturan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan, perundang-undangan  yang diatur pemerintah, dan kebijakan-kebijakan 

yang diatur oleh perusahaan maupun pemerintah. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dibahas sebelumnya, penulis memberikan saran-saranyang 

berkaitan dengan audit internal, sebagai masukan bagi PT. Trisula Garmindo Manufacturing, 

yaitu: 



1. PT. Trisula Garmindo Manufacturing kota bandung untuk tetap mempertahanksn 

pelaksanaan pengendalian intern penjualan yang telah dijalankan agar dapat mendukung 

kegiatan perusahaan dan mengarahkan perusahaan menjadi lebih baik lagi dengan cara 

menjalanakan prosedur tetap secara tertib dan tidak melenceng dari aturan yang telah di 

tetapkan. 

2. Kualitas auditor internal di masa yang akan datang sebaiknya ditingkatkan lagi, yaitu 

dengan adanya auditor internal yang bersertifikat QIA (Qualified Internal Auditor) dan 

adanya tenaga Auditor Intenal yang diberikan pendidikan informal tentang Internal 

Auditor,  karena hal tersebut dapat meningkatkan profesionalisme , pengetahuan, dan 

keterampilan internal audit yang mendapat pengakuan internasional. 

3. Untuk lebih menjamin efektivitas pengendalian intern penjualan, maka sebaiknya 

dilakukan pembaharuan terhadap program audit yang sudah ada yang disesuaikan dengan 

keadaan perusahaan dan juga dilakukan audit mendadak. Sehingga dapat mencegah 

terjadinya pencatatan ganda pada hasil akhir laporan keuangan maupun terhadap ketaatan 

terhadap prosedur-prosedur yang ditetapkan perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


