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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan oleh PT "X" telah 

memadai, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Keberadaan auditor internal yang merupakan pelaksana fungsi audit 

operasional di mana kedudukannya terpisah atau independen 

dari departemen atau unit yang diauditnya, tidak bergabung atau 

berada di bawah departemen tertentu dalam struktur organisasi, 

tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu staf atau 

kepala bagian dari bagian yang diaudit dan memiliki keleluasaan 

dalam melaksanakan tugasnya. 

b. Audit operasional dilaksanakan oleh auditor yang kompeten, 

memiliki latar belakang pendidikan formal yang sesuai dengan 

tugasnya yaitu memiliki pendidikan terakhir Si Akuntansi dan 

dilakukan oleh orang yang cukup terlatih dan berpengalaman. 

c. Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT "X" didukung oleh 

program audit yang baik dan didukung oleh tahap-tahap audit 

operasional yang terdiri dari tahap audit pendahuluan, tahap audit 

mendalam dan tahap pelaporan. 

d. Adanya struktur organisasi dan uraian tugas tertulis yang telah disusun 

dengan baik sehingga wewenang dan tanggung jawab masing-

masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. 
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2. Penjualan untuk periode tahun 2010 dan 2011 telah dilaksanakan 

dengan efektif oleh PT "X", hal ini dapat dilihat dari: 

a. Data penjualan yang berhasil penulis kumpulkan selama dua periode 

yaitu tahun 2010 dan 2011. Dari data penjualan tahun 2010 dan 

2011 dapat disimpulkan bahwa tercapainya target penjualan baik 

dari jumlah unit maupun nilai dalam rupiah. Untuk tahun 2010 

tingkat efektivitas penjualan adalah sebesar 3,02 % (dalam mtr) dan 

3,16% (dalam rupiah), sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivas 

penjualan adalah sebesar 2,12% (dalam unit) dan 2,31% (dalam 

rupiah) di atas anggaran penjualan yang telah ditetapkan. 

b. Biaya penjualan yang lebih rendah dari anggaran biaya penjualan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahun 2010 biaya 

penjualan lebih rendah 4% jika dibandingkan dengan anggaran 

biaya penjualan, sedangkan pada tahun 2011 realisasi biaya 

penjualan lebih rendah 5,47% jika dibandingkan dengan anggaran 

biaya penjualannya. 

3. Audit operasional berperan dalam menunjang efektivitas penjualan 

pada PT "X", hal ini dapat dilihat dari: 

a. Pelaksanaan aktivitas penjualan selalu berpedoman pada kebijakan, 

sistem dan prosedur penjualan yang telah diterapkan. 

b. Temuan-temuan pada saat pelaksanaan audit telah dilaporkan 

dengan disertai saran dan rekomendasi perbaikan, telah ditindaklanjuti 

oleh pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas 

penjualan. 

c. Hasil analisis statistik dari kuesioner yang disebarkan ke bagian-

bagian yang terkait dengan aktivitas penjualan sebesar 51,90% 

responden memberikan jawaban bahwa audit operasional berperan 

dalam menunjang efektivitas penjualan pada PT "X". 
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5 .  2   Saran 

 Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyampaikan saran untuk membantu perusahaan dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan yaitu: 

a. Sebaiknya kebijakan mengenai selisih (kurang) persentase 

pencapaian anggaran penjualan sebesar 3%-5% dituangkan dalam 

surat keputusan secara tertulis dan bukan berupa kebijakan lisan. 

b. Sebaiknya ditentukan bahwa kepala audit operasional tidak( dirangkap 

oleh kepala audit internal karena perangkapan fungsi tersebut 

bisa menimbulkan kelemahan independensi audit operasional. 

c. Sebaiknya perusahaan membuat kontrak pembelian bahan baku 

benang untuk jangka waktu 4 sampai dengan 6 bulan periode yang 

akan datang untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga 

benang yang mempunyai pengaruh kuat terhadap harga jual kain 

tenun produksi perusahaan. 

d. Sebaiknya struktur organisasi bagian auditor internal yang memuat 

semua fungsi audit internal menurut penulis dibagi menjadi : Audit 

keuangan, Audit Operasional, Audit kepatuhan.  
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