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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peranan 

Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Kredit”, 

peneliti memperoleh hasil bahwa audit internal berperan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian intern hal ini dilihat dari pelaksanaan audit internal yang 

diterapkan oleh Bank BJB Cabang Utama telah dilaksanan sesuai prosedur, 

dimana semua indikator audit internal telah diterapkan dimana auditor internal 

mempunyai sifat yang independen dan objektif dan mempunyai kecermatan dan 

keahlian professional , ruang lingkup audit yang baik , dan manajemen bagian 

audit yang berperan terhadap tujuan pengendalian intern itu sendiri. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik peranan audit internal, maka akan 

semakin baik pula efektivitas pengendalian intern kredit . 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar 

pertimbangan atau masukan bagi manajemen perusahaan agar lebih baik lagi 

menjalankan kegiatan operasi perusahaan, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan :  

A. Auditor internal harus tetap mepertahankan independesi dan 

objektivitas agar tetap menghasilkan laporan yang membantu 

manajemen kearah yg lebih baik .  
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B. Lingkungan pengendalian yang mencerminkan sikap dan tindakan 

manajemen mengenai pengendalian internal perusahaan harus 

dipertahankan agar tetap menghasilkan lingkungan pengendalian yang 

baik. 

C. Auditor internal harus selalu meningkatkan kualitas kinerjanya dengan 

memegang prinsip-prinsip yang telah ada, untuk menciptakan kualitas 

kinerja audit internal yang lebih memadai . 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya : 

      Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak 

terbatas hanya pada peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern kredit namun dapat menambah variabel independen 

lain yang memiliki peran juga dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern kredit. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah 

jumlah responden yang dijadikan sampel. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan menambah subjek penelitian tidak terfokus pada satu subjek 

penelitian saja seperti dalam penelitian ini terfokus pada Bank BJB 

Cabang Utama, namun juga diharapkan melakukan lebih dari satu cabang 

agar memberikan gambaran secara umum dan luas mengenai peranan 

audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern kredit. 

 


