
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan  Audit Internal  PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Utama Bandung   dapat dikatakan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden sebesar 4,05 

seperti pada kriteria penilaian rata-rata dimana skor ini berada pada 

interval 3,40 

 

4,19 yang berkategori baik. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Mendeteksi kecurangan PT. 

Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung   dapat dikatakan tinggi. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden sebesar 

3,98 seperti pada kriteria penilaian rata-rata dimana skor ini berada pada 

interval 3,40 

 

4,19 yang berkategori tinggi 

3. Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan di PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Utama Bandung, berdasarkan hasil perhitungan korelasi 

Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 0,840. Karena nilai rs 

berada diantara 0,80 

 

1,000 maka hubungan Audit Internal  dalam 

mendeteksi kecurangan  dapat dikatakan sangat kuat. Besarnya peranan 

Audit Internal  dalam Mendeteksi kecurangan  Pada PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Utama Bandung  sebesar 70,56% dan sisanya 29,44% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis 

Dari perhitungan uji hipotesis, dapat dilihat bahwa t hitung = 8,19  lebih 

besar dari ttabel = 2,048 Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

terdapat peranan yang signifikan Audit Internal dalam mendeteksi 

kecurangan pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung atau 

pengaruhnya searah.   



 
5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas,  Penulis memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi 

manajemen perusahaan untuk mengatasi kekurangan/kelemahan pelaksanaan 

tersebut diatas, yaitu :  

1. Sebaiknya karyawan yang bekerja sebagai auditor pada Divisi Audit 

Internal berlatar belakang berbagai disiplin ilmu dan bersertifikatkan CIA 

(Certificated Intern Auditor), QIA (Qualified Intern Auditor)  CISA, 

CFSA, CCSA dan CFE Sebab selama ini tingkat pendidikan formal yang 

dimiliki tim audit internal pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama 

Bandung  pada umumnya adalah S-1 dengan jurusan sesuai dengan 

bidang. 

2. Sebaiknya dalam melaksanakan Audit Khusus, auditor yang 

mengumpulkan data/barang bukti dan  yang melakukan wawancara 

dengan terduga pelaku adalah orang yang sama.  

3. Perlu dibuat peraturan yang lebih mengikat dan tegas tentang kewajiban 

penyerahan dokumen, data, dan peraturan tentang penyusunan dokumen 

dimana satuan kerja harus menyerahkan dan melaporkan semua 

dokumennya secara lengkap dari awal hingga akhir.             


