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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung dengan 

data yang diperoleh dari hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan yaitu:  

1. Pelaksanaan audit operasional yang dilaksanakan oleh PT Arista Auto Prima 

cabang Pekanbaru telah memadai, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Audit operasional dilaksanakan oleh auditor yang kompeten memiliki latar 

belakang pendidikan yang formal sesuai dengan tugasnya mempunyai 

pengalaman kerja dibidang auditor dan mempunyai keterampilan dalam 

mengaudit suatu perusahaan  

b. Audit yang dilaksanakan pada PT arista auto prima sesuai dengan tahap –

tahap operasional yang terdiri dari audit pendahuluan, review dan 

pengujian pengendalian manajemen, audit terinci, pelaporan, tindak lanjut 

c. Adanya struktur organisasi dan uraian tugas tertulis yang telah disusun 

dengan baik sehingga wewenang dan tanggung jawab masing – masing 

bagian dalam organisasi menjadi jelas. 

2. Penjualan untuk periode tahu 2015 dan tahun 2016 telah dilaksanakan dengan 

efektif oleh PT Arista Auto Prima. Data penjualan yang dikumpulkan penulis 

selama dua periode yaitu tahun 2015 dan 2016, dari data penjualan tersebut 
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tercapinya target penjualan yaitu untuk tahun 2015 tingkat efektivitas 

penjualan sebesar 4,5 % (dalam unit) dan 4,06% (dalam rupiah) sedangkan 

tahun 2016 tingkat efektivitas penjualan sebesar 4.3% (dalam unit) dan 3,9% 

(dalam rupiah) diatas anggaran penjualan yang telah ditetapkan. 

3. Audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas penjualan pada 

PT Arista Auto Prima Cabang Pekanbaru, dapat dilihat dari: 

a. Pelaksanaan aktivitas penjualan selalu berpedoman pada kebijakan, 

system dan prosedur penjualan yang telah diterapkan 

b. Temuan – temuan pada saat pelaksanaan audit telah dilaporkan disertai 

saran dan rekomendasi perbaikan, telah ditindak lanjuti oleh pihak 

manjemen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penjualan. 

c. Hasil analisis statistic dari kuesioner yang disebrakan kebagian – bagian 

yang terkait dengan aktivitas penjualan sebesar 74% responden 

memberikan jawaban bahwa audit operasional berperan dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan pada PT Arisita Auto Prima. 

a. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan 

saran untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penjualan yaitu: 

a. Pada bagian penjualan dari hasil realisasi penjualan yang didapat efektivitas 

penjualan pada PT Arista Auto prima sudah cukup efektif tetapi harus lebih 

ditingkatkan lagi supaya penjualan mobil lebih banyak lagi 
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b. Sebaiknya dalam tahap audit yaitu wawancara terhadap manajemen sebisa 

mungkin dilakukan pada waktu yang memang telah dijadwalkan agar focus 

audit menjadi lebih baik. 

c. Sebaiknya kepala audit operasional tidak dirangkap oleh kepala audit internal 

karena perangkapan fungsi tersebut bisa menimbulkan kelemahan 

independeni audit operasional 

d.  Sebaiknya rekomendasi yang diberikan auditor kepada manajemen perushaan 

untuk mengatsi kelemahan efektivitas pada penjualan yang telah disepakati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


