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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV Duta Warna serta 

didukung oleh data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner 

yang telah dilakukan, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: 

1) Fungsi auditor internal pada CV Duta Warna telah dilakukan sesuai 

prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan, keseluruhan prosedur  

tersebut telah dijalankan dengan efektif sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan  audit internal yang berlaku di CV Duta Warna. Fungsi audit 

internal yang dilakukan oleh auditor internal dapat menunjang sistem 

pengendalian internal yang memadai serta dapat menemukan dan 

mengevaluasi hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi  CV Duta 

sehingga peningkatan dapat terus dilakukan. Secara keseluruhan, fungsi 

auditor internal pada CV Duta Warna telah berjalan dengan baik sesuai 

aturan dan prosedur yang berlaku dan mampu menunjang sistem 

pengendalian internal perusahaan dengan baik dan memadai di CV Duta 

Warna.  

2) Secara simultan dari tabel ANOVA, didapatkan nilai Sig. untuk model 

regresi linear berganda pada penelitian ini sebesar 0,010. Nilai tersebut 

lebih kecil dibandingkan dengan α yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. 
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Artinya, secara simultan, terdapat Fungsi Audit Internal terhadap 

Efektivitas Pengendalian Internal Pengelolaan Persediaan Barang Jadi, 

sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis H0 yaitu Fungsi 

audit internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal 

pengelolaan persediaan barang jadi ditolak, berarti dengan kata lain Ha 

yaitu Fungsi audit internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

internal pengelolaan persediaan barang jadi berhasil diterima. Besarnya 

pengaruh secara simultan atau secara kesuluruhan variabel-variabel X 

terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel Model Summary kolom R 

Square pada ouput SPSS analisis regresi sederhana. Besarnya pengaruh 

variabel  X (Fungsi Audit Internal)  terhadap variabel Y (Efektivitas 

Pengendalian Internal Pengelolaan Persediaan Barang Jadi) sebesar 21,6%, 

sedangkan sisanya 100% - 21,6% = 78,4% dipengaruhi faktor lain. 

 

5.2 Saran 

          Berdasarkan simpulan yang telah ditulis di atas, maka penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

manajemen dalam menunjang audit internal bagi pengendalian internal perusahaan 

CV Duta Warna yang baik dan memadai. Saran-saran tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan selalu menilai serta mengevaluasi kinerja audit internal dan 

pengendalian internal dalam perusahaan sehingga dapat mengambil langkah-

langkah kebijakan yang perlu dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan serta selalu memberi kesempatan bagi audit internal  untuk 
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meningkatkan kemampuannya dengan memberi pelatihan-pelatihan 

profesional audit internal melalui pelatihan dan seminar mengenai audit 

internal. 

2) Auditor internal harus mempertahankan konsistensinya dalam melakukan 

audit internal dalam perusahaan dan meningkatkan keahlian profesionalnya 

sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam sistem 

pengendalian internal perusahaan dan selalu berpegang teguh pada standar 

aturan profesi dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan serta selalu 

menjaga sikap independensi dan objektivitas dalam memberikan penilaian 

audit internal dalam perusahaan. 

3) Bagi para peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan bagi penelitian di masa yang akan datang dan tentu diharapkan 

penelitian di masa yang akan datang dapat  lebih baik lagi baik dalam 

pengambilan bahan referensi penelitian dengan mengambil teori-teori terbaru, 

literatur terbaru dan data-data perusahaan yang lebih jelas dan lengkap karena 

dalam penelitian ini data perusahaan tidak sepenuhnya diberikan oleh pihak 

perusahaan dengan alasan rahasia perusahaan. Diharapkan pula hipotesis 

penelitian yang akan datang dapat lebih mewakili keadaan sebagian besar 

perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia. 

 


