
    

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Bank Bukopin, 

Tbk Cabang Utama Bandung setelah membandingkan dengan teori-teori yang 

relevan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Audit operasional yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang 

Utama Bandung sudah memadai. Di mana audit operasional dilaksanakan 

oleh bagian internal control, auditor internal yang independen dan 

kompeten serta dalam melaksanakan pemeriksaannya terlebih dahulu 

menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit internal, wewenang dan 

tanggung jawab audit internal, penetapan program audit internal, 

pelaksanaan audit internal dan laporan serta tindak lanjut audit internal. 

2. Secara keseluruhan, kegiatan pengendalian biaya operasi yang dilakukan 

oleh PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Utama Bandung sudah cukup efektif 

dan memadai. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan selalu menyusun 

rencana biaya operasi dan membandingkannya dengan realisasi biaya 

operasi sehingga dapat diketahui target pengendalian biaya operasi yang 

dicapai oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi biaya operasi 

tahun 2007 mencapai 99,31% dan tahun 2008 mencapai 90,54%. 

3. Pelaksanaan kegiatan biaya operasi selalu berpedoman kepada peraturan, 

kebijakan, sistem dan prosedur biaya operasi yang telah ditetapkan. 

4. Adanya struktur organisasi yang jelas dan uraian tugas tertulis yang telah 

disusun dengan baik sehingga wewenang dan tanggung jawab masing-

masing personil dalam organisasi menjadi jelas dan tegas. 

5. Hasil perhitungan tinjauan atas peranan audit operasional dalam 

menunjang efektifitas pengendalian biaya operasi PT. Bank Bukopin, Tbk 

Cabang Utama Bandung berdasarkan uji korelasi Rank Spearman 

diperoleh sebesar 0,904. Korelasi sebesar ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara audit operasional dan efektifitas pengendalian 



    

biaya operasi adalah hubungan yang positif atau 

 
> 0, maka hubungan 

tersebut adalah searah. Kontribusi yang diberikan oleh audit operasional 

dalam menunjang efektifitas pengendalian biaya operasi diketahui melalui 

koefisien determinasi yaitu sebesar 81,72% sedangkan sisanya sebesar 

18,28% dipengaruhi faktor lain. Untuk mengetahui kebenaran atau 

signifikansi dari peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen dengan efektifitas pengendalian biaya operasi dilakukan uji 

signifikanasi. Uji signifikansi adalah 

 

(5,98) dan 

 

(1,812), ini 

berarti 

 

> , maka terbukti bahwa variabel peranan audit 

operasional mempunyai hubungan yang signifikan terhadap efektifitas 

pengendalian biaya operasi.  

5.2. Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang 

Utama Bandung, penulis ingin memberikan saran kepada perusahaan mengenai 

keadaan yang tengah berlangsung selama ini. Adapun saran yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Auditor internal selaku pelaksana audit operasional pada PT. Bank 

Bukopin, Tbk agar dapat lebih memahami dan mengerti fungsinya dalam 

perusahaan sesuai standar yang telah ditetapkan dan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan peran tersebut, sehingga setiap penggunaan biaya 

operasi dapat dikendalikan. 

2. Auditor internal PT. Bank Bukopin, Tbk agar terus meningkatkan 

independensi, kemampuan/keahlian diri dan profesionalisme kerjanya, 

meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan kegiatan audit internal 

serta untuk mempertajam kemampuan audit internal. 

3. Perusahaan sebaiknya membentuk divisi pelatihan bagi auditor operasional 

agar dapat meningkatkan pengetahuan dan skill auditor operasional pada 

saat melakukan audit atas aktifitas pengendalian biaya operasi dan sesuai 

dengan tingkat kemajuan dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. 



    

4. Dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan, 

sebaiknya auditor internal terlibat langsung dalam pengawasan 

pelaksanaan rekomendasi tersebut, hal ini bertujuan agar mempercepat 

penanggulangan kelemahan dan perbaikan dari objek atau bagian yang 

diaudit. 

5. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan untuk melakukan tindakan-

tindakan koreksi terhadap biaya operasi yang telah dilaksanakan hal ini 

sangatlah penting untuk mengendalikan penyimpangan terhadap biaya 

operasi.  

Penulis juga ingin memberikan saran kepada pihak lain yang akan 

melakukan penelitian mengenai peranan audit operasional dalam menunjang 

efektifitas pengendalian biaya operasi guna melanjutkan penelitian ke aspek yang 

belum sempat penulis teliti dalam skripsi ini karena keterbatasan waktu, yaitu 

melakukan analisis perbandingan terhadap rencana dan realisasi biaya operasi 

yang lebih luas yang mencakup keseluruhan biaya operasional baik selling 

expenses maupun administrative expense untuk mengetahui keefektifitasan 

pengendalian biaya operasi yang lebih akurat.               


