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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh  audit 

internal terhadap efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan 

pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food), maka pada bagian akhir dari 

penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai 

berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Peranan audit internal  pada PT. Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) 

sudah memadai. Kompetensi audit internal sudah sangat tinggi, sehingga 

pelaksanaan audit internal dapat dilakukan dengan sangat baik yang 

dilanjutkan dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil audit yang sudah 

sangat baik. Namun sangat disayangkan independensi audit internal belum 

maksimal karena masih dalam kategori cukup tinggi. 

2. Pengendalian intern persediaan barang dagangan pada PT. Sinar Niaga 

Sejahtera (Garuda Food) sudah efektif. Lingkungan pengendalian pada PT. 

Sinar Niaga Sejahtera (Garuda Food) sudah sangat baik, demikian juga 

penetapan risiko dan aktivitas pengendalian sudah sangat baik. Kemudian 

sistem informasi dan komunikasi dan monitoring sudah baik dengan 

efektivitas dan efisiensi persediaan yang tinggi didukung dengan 

keandalan laporan keuangan serta ketaatan pada kukum dan peraturan. 
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3. Audit internal berperan signifikan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan barang dagangan pada PT. Sinar Niaga 

Sejahtera (Garuda Food). Peran audit internal mampu memberikan 

kontribusi atau pengaruh sebesar 51,2 persen terhadap efektivitas 

pengendalian internal persediaan barang dagangan pada PT. Sinar Niaga 

Sejahtera (Garuda Food). Semakin besar peran audit internal maka 

efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan juga akan 

meningkat, atau sebaliknya semakin kecil peran audit internal akan 

membuat efektivitas pengendalian internal persediaan barang dagangan 

makin menurun.  

 

5.2     Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan, maka penulis menyarankan: 

1. Sebaiknya bagian Auditor pada PT. SNS terlepas dari setiap kegiatan 

operasional perusahaan. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir setiap 

bentuk kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi. 

2. Sebaiknya Auditor Internal pada PT. SNS memiliki pendidikan khusus 

yang sesuai sebagai seorang Auditor, tujuannya adalah agar Auditor 

Internal tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta 

memiliki pengetahuan yang luas. 

3. Sebaiknya PT. SNS mengadakan pelatihan khusus bagi setiap 

pegawainya, sehingga memiliki keterampilan khusus dibidangnya. 

 


