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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.PINDO DELI PULP AND PAPER 

MILLS, tentang pembahasan peranan audit internal dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal persediaan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah tercapainya tujuan umum pengendalian internal persediaan kertas. 

 Keandalan laporan keuangan 

Telah tercapai, terlihat dari adanya prosedur persediaan kertas yang selalu 

dilengkapi catatan-catatan atau dokumen pendukung, sehingga bagian 

akuntansi dapat memasukkan ke dalam catatan akuntansi secara benar dan hal 

ini membuat laporan keuangan dapat diandalkan. 

 Adanya pengawasan terhadap persediaan baik bahan baku maupun bahan jadi. 

Telah dilakukan, dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya kelalaian dan 

kecurangan. Hal ini membuat operasi perusahaan menjadi efektif dan efisien. 

 Kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam perusahaan. 

Telah dijalankan mengingat adanya sanksi tegas yang diberikan oleh pihak 

perusahaan terhadap penyimpangan yang terjadi. 

2. Pengujian Hipotesis 

 Berdasarkan analisis korelasi di dapat nilai koefisien korelasi rs sebesar 0,796 

yang artinya memiliki  keeratan hubungan positif searah dan sangat kuat. 
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 Perhitungan koefisien determinasi dalam persen diperoleh hasil sebesar 63,3% 

yang menunjukkan peranan satuan pengawasan internal mempunyai kontribusi 

63,3% dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan kertas, 

sedangkan sisanya sebanyak 36,7% disebabkan oleh faktor lain. 

 Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa H1 diterima. 

 Dari kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa satuan pengawasan internal 

yang memadai berperan aktif dalam mengamankan persediaan obat sebesar 63,3% 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,7% diperngaruhi oleh faktor lain. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan setelah melakukan penelitian atas peranan 

satuan pengawasan internal dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian 

internal persediaan kertas adalah sebagai berikut : 

Satuan pengawasan internal diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja 

yang terbaik dalam melakukan pengendalian internal. Akan lebih baik lagi jika 

proses pengauditan dilakukan lebih rutin, Serta dilakukannya seminar-seminar dan 

pelatihan bagi para controller sehingga dapat terus mempertahankan kinerja yang 

baik dan tidak mengalami kemunduran kinerja, sehingga semua kegiatan dan 

aktivitas/ proses kerja  yang ada d perusahaan dapat berjalan sesuai dengan standar 

operasional prosedur serta dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk lebih 

mengefektifkan, mengefisienkan program kerja.   

 

 

 


