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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap 

efektivitas pengendalian internal penjualan PT.PINDAD (PERSERO) di Bandung 

selama periode November 2012 sampai Desember 2012 serta pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab IV yaitu dalam menjawab hipotesis, maka dapat disimpulkan 

bahwa audit internal sebagai salah satu unsur pengendalian internal diperusahaan 

telah diterapkan secara memadai. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa auditor 

internal atau dalam PT.PINDAD (PERSERO) dikenal dengan bagian Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) telah memenuhi kualifikasi audit internal. Satuan 

Pengawasan Intern (SPI) merupakan fungsi independen yang terpisah dari fungsi-

fungsi operasional lain yang terdapat dalam perusahaan. Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) juga didukung dengan kompetensi yang memadai dalam menjalankan aktivitas 

pemeriksaan karena memiliki latar belakang pendidikan tentang internal auditor dan 

akuntansi sehingga dapat mengadakan berbagai pemeriksaan serta memberikan 

informasi dan saran dari hasil pemeriksaan yang mudah untuk dimengerti.  

          Selain independensi dan kompetensi yang dimiliki, dalam melaksanakan 

aktivitas pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) menyusun program audit 

internal untuk memberikan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan 

khususnya pemeriksaan akan aktivitas penjualan perusahaan. Satuan Pengawasan 
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Intern (SPI) setelah melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan akan dituangkan 

dalam bentuk laporan hasil audit internal yang menyajikan berbagai temuan-temuan 

yang diperoleh selama pemeriksaaan berlangsung serta disampaikan kepada 

manajemen secara tepat waktu serta melakukan pengawasan dan pemantauan secara 

berkesinambungan akan aktivitas perbaikan yang didasarkan pada temuan-temuan 

yang diperoleh selama pemeriksaan.  

          Kesimpulan mengenai diterimanya hipotesis juga didukung oleh pengujian 

secara statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program For Social 

Science) versi 20.0 dan memperoleh kesimpulan persamaan regresi pada penelitian 

ini adalah Y = 8,392 + 0,851X, hasil uji regresi menyimpulkan Sig.≤ α (0,000 ≤ 

0,05) maka HA diterima yaitu audit internal berpengaruh secara signifikan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan dan besarnya pengaruh 

tersebut dinyatakan dalam koefisien determinasi (kd) yaitu pengaruh audit internal 

(X) terhadap efektivitas pengendalian internal penjualan (Y) adalah sebesar 68,6% 

dan sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan pembahasan dan kesimpulan penelitian terhadap PT.PINDAD 

(PERSERO), penulis mencoba untuk mengemukakan saran yang dapat digunakan 

untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi PT.PINDAD (PERSERO) dalam 

meningkatkan pelaksanaan audit internal dan meningkatkan efektivitas pengendalian 

internal penjualan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Kepada pihak Satuan Pengawas Internal (SPI) PT.PINDAD (PERSERO) tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dimiliki dalam melakukan berbagai aktivitas 
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pemeriksaan yang dilakukan agar dapat mendukung pengendalian internal 

perusahaan secara optimal. 

2. Kepada Manajemen PT.PINDAD (PERSERO) tetap mempertahankan kinerja 

yang telah dimiliki agar dapat beroperasi secara optimal. 

 

 

 

 

 

 


