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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan audit internal dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi pada perusahaan berdasarkan uji 

regresi bahwa Audit internal memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

0,689 artinya apabila Audit internal ditingkatkan setiap 1 kali maka akan 

meningkatkan Pengendalian biaya operasi sebesar 0,689. Tanda positif menyatakan 

arah hubungan yang searah, dimana jika adanya kenaikan variabel Audit internal (X) 

maka akan meningkatkan variabel Pengendalian biaya operasi (Y). Hasil uji 

koefisien determinasi menunjukkan audit internal yang memadai berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi di PT. Inti  sebesar 48,6%. Dari 

hasil uji signifikansi yang menunjukkan nilai Sig. 0.000 < 0.05, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa audit internal berperan secara signifikan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yaitu 

”Peranan audit internal memiliki peranan yang signifikan terhadap efektivitas  

pengendalian biaya operasi” dapat diterima. Hal ini karena menunjukkan signifikansi 

nilai sebesar 0.000 lebih  kecil dari 0.05. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin 

dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi manajemen 

perusahaan untuk mengatasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut diatas, 

yaitu :  

1. Audit internal di lingkungan PT Inti sebaiknya diberikan kesempatan dengan 

leluasa untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan – pelatihan yang dapat 

menunjang pekerjaannya, sebab masalah terjadi dengan keuangan semakin up to 

date sehingga diperlukan ilmu dan pengetahuan yang dapat menunjang 

pekerjaannya.  

2. Dalam menyiapkan Laporan Kinerja, sebaiknya perusahaan menyiapkan laporan kinerja 

yang benar yang aktual, sebab hal ini akan dapat diketahui semua laporan tanpa 

terkecuali, selain itu perlu adanya laporan terdahulu sebagai perbandingan antara laporan 

sebelumnya dengan laporan aktual. 

3. Audit internal  perlu membuat perencanaan dan pengendalian biaya operasi yang 

memadai dalam penggunaannya, sehingga pengendalian yang memadai ini dapat 

membantu tugas manajemen dalam mengawasi aktivitas yang ada dalam 

perusahaan, dan dapat membantu menilai tingkat efisiensi dan efektivitas operasi 

perusahaan. 


