BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data hasil penelitian, penulis samapikan simpulan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan audit internal penerimaan kas pada PT Wira Pamungks Pariwara
cukup memadai. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal sebagai berikut.
a. Audit internal mempunyai indepedensi, dimana bagian ini sudah adanya
kemandirian, kebebasan dan auditor internal telah berdiri sendiri di
perusahaan tersebut.
b. Audit internal perusahaan dilaksanakan oleh orang-orang yang kompteten
dan telah berpengalaman dan harus dari jenjang pendidikan tertentu yang
telah di tentukan oleh perusahaan.
c. Pelaksanaan audit internal penerimaan kas telah memadai yang mencakup
program audit internal, laporan hasil audit internal dan tindak lanjut yang
dilakukan oleh audit internal perusahaan.
d. Tercapinya tujuan audit internal hal ini di buktikan dengan adanya
keandalan laporan keuangan, adanya operasi yang efektif dan efisien dan
juga adanya pelaksanaan ketaatan pada hukum dan peraturan dalam
perusahaan tersebut.

2. Audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal
penerimaan kas dalam perusahaan PT Wira Pamungkas Pariwara kesimpulan
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ini di dapat dari hasil pengujian-pengujian yang telah dilakukan oleh penulis,
yaitu:
a. Pengujian Korelasi menyimpulkan bahwa hubungan antara Audit Internal
atas Penerimaan Kas (Variabel X) dan Efektivitas Pengendalian Internal
Kas (Variabel Y) memiliki keeratan yang sangat kuat karena koefisien
korelasi yang dihasilkan mendekati angka 1. Selain itu hubungan
keduanya merupakan hubungan yang positif (searah), artinya semakin baik
Audit Internal atas Penerimaan Kas (Variabel X) maka semakin meningkat
pula Efektivitas Pengendalian Internal pada Kas (Variabel Y).
b. Pengujian koefisiensi determasi menghasilkan simpulkan bahwa terdapat
pengaruh variabel X dan Y sebesar 62.57%.
c. Pengujian regresi berkesimpulan bahwa terdapat peranan antara Audit
internal terhadap penerimaan kas dengan pengendalian internal pada kas
d. Dengan asumsi klasik dengan pengujian normalitas menunjukkan bahwa
hasil data diperoleh Sig 0,096 ˃ 0,05 sehingga dapat disimpulkan data
berdistribusi normal.
5.2 Saran
1. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka penulis mencoba memberikan saran
yang mungkin dapat di gunakan perusahaa, yaitu sistem pengawasan internal
diharapkan melakukan audit internal dalam penerimaan kas sebisa mungkin
dilakukan secara berkala mungkin dengan pengawasab 3 bulan sekali agar
terhindar dari penyalah gunaan, penyelewengan atau penggelapan terhadap
penerimaan kas yang dapat merugikan perusahaa.
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2. Untuk penelitian yang selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama
dengan skripsi ini penulis sarankan agar variabel dalam skripsi berikutnya di
tambah agar penelitian lebih baik dan labih banyak memberikan wawasan
yang lebih luas bagi para pembaca yang ingin mengetahui banyak informasi.
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