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            BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Audit operasional yang dilakukan oleh auditor PT “X” telah dilaksanakan dengan 

baik. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Audit internal memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai 

dalam melaksanakan audit. 

b. Adanya program audit yang digunakan auditor dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Auditor melakukan tahap perencanaan, seperti : pengamatan atas fasilitas fisik 

yang berhubungan dengan bagian persediaan (gudang) dan mengumpulkan 

data tertulis . Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas bagian persediaan 

(gudang) luas, bersih dan amam serta adanya prosedur tertulis yang 

berhubungan dengan bagian persediaan (gudang). 

d. Pada tahap program kerja, auditor mempelajari data tertulis yang telah 

dikumpulkan  sehingga dapat mempermudah auditor dalam melaksanakan 

audit. 

e. Pada tahap kerja lapangan, auditor  melihat kembali temuan-temuan yang di 

dapat pada tahap perencanaan. 
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f. Pada tahap pengembangan temuan dan rekomendasi, auditor melakukan 

analisis terhadap temuan-temuannya kemudian memberi rekomendasi jika 

terjadi ketidaksesuaian antara  hasil temuan kenyataan di lapangan. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara audit operasional terhadap efektivitas 

pengendalian persediaan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengujian statistik 

yang dilakukan, yaitu : 

a. Hasil perhitungan regresi linier menunjukkan angka 0,434 yang berarti kedua 

variabel tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat. Nilai signifikasi yang 

diperoleh adalah 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak karena 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 

b. Adanya hubungan yang signifikan antara variabel audit operasional terhadap 

efektivitas pengendalian persediaan. Hipotesis yang menyatakan “ Audit 

operasional yang memadai atas persediaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam menunjang efektivitas pengendalian persediaan”, dapat 

diterima. 

 

 

 

 

5.2 Saran  



Universitas Kristen Maranatha 85 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba 

mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan, yaitu : 

1. Perusahaan perlu meningkatkan lagi sistem pengendalian persediaan, sehingga 

dapat mengurangi kerusakan dan kehilangan. 

2. Audit internal diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya serta lebih objektif 

dalam melaksanakan tugasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


