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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan audit 

internal dalam menunjang efektivitas penjualan perusahaan sudah memadai pada 

PT. Tigaraksa Satria Tbk Pekanbaru. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penilaian yang berkaitan dengan kememadaian audit internal perusahaan 

diperoleh persentase sebesar 85,5%, maka telah memenuhi kriteria antara 

76%-100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal yang 

dilaksanakan telah memadai. 

2. Penilaian yang berkaitan dengan efektivitas penjualan perusahaan diperoleh 

persentase sebesar 82,5%, maka telah memenuhi kriteria antara 76%-100%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penjualan telah efektif. 

3. Penilaian yang berkaitan dengan peranan audit internal dalam menunjang 

efektivitas penjualan diperoleh persentase sebesar 90,25%, maka telah 

memenuhi kriteria antara 76%-100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

audit internal berperan dalam menunjang efektivitas penjualan perusahaan. 

4. Hasil persentase penilaian independensi merupakan hasil yang terendah dari 

keseluruhan sub penilaian kememadaian audit internal perusahaan. 

Penilaian didasarkan atas hasil jawaban responden yang sebesar 65% dan 

masuk kedalam kriteria penilaian 51%-75% sehingga disimpulkan bahwa 
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independensi cukup memadai. Selain itu, pelaksanaan audit internal dalam 

penilaian audit internal disimpulkan telah memadai. 

 

5.2 Saran 

Setelah mempelajari hasil penelitian, menganalisis permasalahan dan 

menyimpulkan hasil penelitian maka penulis mencoba memberikan saran sebagai 

berikut : 

Pelaksanaan audit internal penjualan pada PT. Tigaraksa Satria Cabang 

Pekanbaru secara umum sudah baik sehingga perusahaan hanya perlu 

mempertahankan dan akan lebih baik jika dapat ditingkatkan terutama dalam 

pencapaian target penjualan. Pencapaian target bukan merupakan hal utama dalam 

mengukur efektivitas penjualan, akan tetapi penjualan akan sempurna apabila 

proses penjualan berjalan lancar dan target terpenuhi. Berikut ini hal-hal yang 

dapat meningkatkan target penjualan : 

1. Auditor internal memberikan penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup, 

fungsi serta tanggung jawab bagian audit internal atau sebaiknya karyawan 

diberikan pemahaman tentang Standar Profesional Audit Internal, sehingga 

hubungan antara auditor internal dan karyawan dapat terjalin dengan 

harmonis yang dapat menciptakan suasana kerja lebih baik dan apa yang 

dijadikan tujuan oleh perusahaan akan tercapai. 

2. Sebaiknya auditor internal benar-benar tidak terlibat dalam fungsi 

operasional perusahaan. Hal ini bukan saja bertujuan agar auditor internal 
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dapat benar-benar independen dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga agar 

auditor dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. 

3. Memberikan motivasi kepada salesman. 

4. Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang dapat meningkatkan peranan audit internal dalam menunjang 

efektivitas penjualan perusahaan. 

5. Untuk perbaikan penelitian ini diharapkan untuk peneliti yang sama 

selanjutnya agar lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan dan 

penambahan teori. 

 


