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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa responden 

yang mempunyai hubungan langsung dengan penelitian peneliti di  PT Arun LNG, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

a. Pelaksanaan efektivitas rekomendasi audit di PT Arun telah berjalan dengan baik 

dan efektif. Rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor kepada auditee sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Ratliff, yaitu : 

a. Rekomendasi dapat memperbaiki kondisi dan masalah yang ada. 

b. Rekomendasi dapat diimplementasikan secara logis, praktis dan 

reasonable. 

c. Rekomendasi harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat dan 

biaya. 

d. Rekomendasi harus bersifat korektif dan konstruktif. 

e. Rekomendasi merupakan solusi untuk jangka panjang dan jangka 

pendek. 

b. Pengendalian internal warehouse operations di PT Arun telah berjalan sesuai 

dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan. Dalam perusahaan, kegiatan 

pada bagian warehouse operations dijalankan sesuai dengan wewenang dari 
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masing-masing sub-divisi. Dan dalam pengelompokkan material sesuai dengan 

jenis dan bahan dari material. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas rekomendasi audit dengan 

pengendalian internal warehouse operations. Dengan menggunakan pengujian 

Rank Spearman yang diolah dengan program SPSS versi 10.00, diperoleh ( rs ) 

sebesar 0,525. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh bersifat positif dan 

mempunyai interpretasi yang cukup. Dengan tingkat signifikansi 0,000, hal ini 

menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi audit mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pengendalian internal warehouse operations. Besarnya 

pengaruh efektivitas rekomendasi audit terhadap pengendalian internal warehouse 

operations 27,56%. Besarnya persentase diperoleh dengan (KD) = rs
2 x 100% = 

(0,525)2 x 100% = 27,56%.  Sedangkan sisanya sebesar 72,54% dipengaruhi oleh 

faktor lain.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bagian ini, penulis 

mengajukan beberapa saran :  

• Bagi perusahaan. 

a. Perlu ditingkatkannya pemahaman mengenai internal audit dan 

rekomendasi audit yang diberikan oleh auditor kepada auditee, 
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sehingga auditee dapat menerima dan mengimplementasikan langsung  

rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.  

b. Adanya perhatian khusus dari Vice President Director dan Internal 

Auditor kepada bagian warehouse, dimana untuk meningkatkan 

pengendalian internal warehouse operations.  

• Bagi peneliti lain.  

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah efektivitas rekomendasi audit 

terhadap pengendalian internal warehouse operations, yaitu subjek audit 

yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Penelitian ini dapat 

dikembangkan dengan meneliti subjek-subjek audit yang lainnya atau 

penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan audit lainnya.  

 

 


