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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh pemeriksaan intern dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern 

penjualan cukup tinggi. Berdasarkan pada teori – teori dan pembahasan yang ada 

pada bab – bab sebelumnya, maka untuk menjawab identifikasi masalah, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengendalian intern penjualan pada PABRIK SUPER PLASTIN. 

Pengendalian intern terhadap penjualan di Pabrik Super Plastin telah 

dilaksanakan secara efektif, hal tersebut didukung oleh jawaban kuesioner dari 

variable dependen dan dapat dilihat dari adanya beberapa faktor pendukung 

sebagai berikut: 

1) Kememadaian komponen – komponen struktur pengendalian intern 

terhadap penjualan. 

2) Tujuan umum struktur pengendalian intern penjualan yang telah dicapai. 

3) Tujuan khusus struktur pengendalian intern penjualan yang telah dicapai. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan intern dalam meningkatkan efektivitas pengendalian 

intern penjualan. 

 Berdasarkan perhitungan uji statistik bahwa pemeriksaan intern dalam 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan dinyatakan sebesar 

53,6% cukup kuat artinya dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil, maka 

Ho ditolak dan H1 diterima berarti pemeriksaan intern mempunyai pengaruh 
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positif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern penjualan. 

Besarnya pengaruh pemeriksaan intern  dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern penjualan adalah sebesar 53,6% sisanya 46,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar pengaruh pemeriksaan intern. Menurut 

hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Strategi pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan sudah baik. 

2. Pengendalian kualitas terhadap hasil produk yang dijual oleh perusahaan. 

3. Manajemen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan dengan 

mengutamakan kepuasan pelanggan diatas segalanya. 

4. Ketepatan pengiriman barang juga menjadi salah satu faktor yang cukup 

mempengaruhi. 

5. Perusahaan selalu mengawasi produk – produk perusahaannya agar produk 

yang dijual tidak dalam keadaan rusak salah satu usaha perusahaan adalah 

dengan membentuk BAPBR (Berita Acara Pemusnahan Barang Rusak). 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian dan pengamatan yang didapat maka 

penulis memberikan beberapa saran kepada PABRIK SUPER PLASTIN 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan membentuk suatu bagian pemeriksaan intern yang 

dapat benar – benar menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan mengawasi 

setiap pelaksanaan pengendalian intern yang dijalankan perusahaan secara 

terus menerus dan independen. 
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2. Sebaiknya perusahaan mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus computer 

audit untuk lebih meningkatkan kemampuan professional dan kompetensi 

pemeriksaan intern. 

3. Sebaiknya dalam perusahaan memiliki sekurang – kurangnya seorang spesialis 

dalam bidang pemeriksaan intern agar pelaksanaan tugasnya lebih efisien dan 

efektif. 

4. Sebaiknya bagian pemasaran perlu membuat promosi yang lebih bagus lagi 

untuk meningkatkan hasil penjualan dan juga harus memperhatikan kualitas 

produknya. 

Demikian beberapa saran dari penulis, yang diharapkan dapat 

dipertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan pengaruh pemeriksaan intern terhadap efektivitas penjualan pada 

PABRIK SUPER PLASTIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


