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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Peranan Audit Internal dalam 

Menunjang Efektivitas pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang A.H. Nasution Bandung yang bertitik tolak dari permasalahan, 

hipotesis, pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka simpulan yang dapat 

dikemukakan adalah :  

1. Pada pelaksanaan variabel integritas auditor berada dalam kategori sangat 

baik  hal ini diketahui dari semua dimensi integritas auditor seperti 

independensi, kompetensi, program pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, 

dan tindak lanjut berada pada kriteria sangat baik. Berdasarkan variabel 

efektivitas pemberian kredit berada pada kriteria sangat baik hal ini diketahui 

dari semua dimensi efektivitas pengendalian pemberian kredit seperti sistem 

pemberian kredit, prinsip-prinsip perkreditan 5C dan efektivitas pemberian 

kredit berada pada kriteria sangat baik. Oleh karena itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan audit internal yang diterapkan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang A.H Nasution telah memadai. 

2. Hasil pengujian statistik diketahui terdapat hubungan yang erat/kuat antara 

audit internal dengan efektivitas pemberian kredit. Adapun arah hubungan 

audit internal dengan efektivitas pemberian kredit adalah positif, artinya audit 
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internal yang baik diikuti dengan efektivitas pemberian kredit yang baik dan 

sebaliknya. Audit internal memberikan kontribusi sebesar 73,274% terhadap 

efektivitas pemberian kredit. Sedangkan sisanya sebesar 26,726% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 

5.2  Saran 

1. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A.H. Nasution 

a. Kualifikasi audit internal terus dikembangi dengan mengikuti seminar-

seminar juga pelatihan-pelatihan dan melanjutkan jenjang pendidikan yang 

berhubungan dengan internal auditor agar wawasan dan pengetahuan auditor 

semakin luas, dengan demikina jenjang karir internal auditor juga dapat 

meningkat. 

b. Audit internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang A.H. Nasution Bandung harus melakukan audit terus menerus terhadap 

kebijakan pemberian kredit sehingga semakin hari kualitas kebijakan semakin 

baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi efektivitas pemberian kredit dengan menambahkan variabel 

dan sampel penelitian serta objek penelitian yang lainnya. 
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Penulis berharap dalam penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi efektivitas pemberian kredit dengan menambahkan variabel 

baru dan sampel penelitian serta objek penelitian yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


