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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukan dalam 

bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang A.H. Nasution telah menerapkan 

pengendalian internal secara memadai dalam aktivitas usahanya terutama 

dalam pemberian kredit pensiun pada debitur, terbukti dengan 

terpenuhinya komponen pengendalian internal yang terdiri dari: 

1) Terdapat faktor-faktor lingkungan kontrol antara lain; nilai 

integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi 

manajemen dan gaya operasional, perhatian dan arahan yang 

diberikan oleh dewan direksi dan komitenya, otoritas dan tanggung 

jawab serta kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang 

telah diterapkan oleh PT BRI cabang A.H. Nasution. 

2) Terdapat identifikasi dan penilaian risiko yang dilakukan secara 

terus menerus baik secara individual maupun keseluruhan 

(composite). 

3) Terdapat kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. 

4) Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi PT BRI cabang A.H. 

Nasution yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan 

perundang-undangan yang sedang dijalankan.  

5)  Terdapat kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi 

penyimpangan  dipantau dan dievaluasi secara terus menerus. 

6) Telah tercapainya tujuan dari pengendalian internal. 

Kelemahan yang terdapat pada penerapan pengendalian internal PT BRI 

cabang A.H. Nasution adalah ketidaksesuaian antara divisi yang terdapat pada 

struktur organisasi dengan yang ada di lapangan, yaitu tidak terdapatnya fungsi 

manajer pemasaran yang membawahi divisi AO konsumer dan funding officer. 
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2. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang A.H. Nasution telah melaksanakan 

pemberian kredit pensiun yang efektif, yang dibuktikan dengan: 

1) Pemberian kredit yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan baik oleh ketentuan PT Bank Rakyat Indonesia 

maupun ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia. 

2) Tercapainya anggaran kredit pensiun yang telah ditetapkan oleh 

kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia. 

3) Terdapat pengembalian kredit (kolektibilitas kredit) sesuai dengan 

jangka waktu yang ditetapkan dan disepakati oleh pihak bank dan 

nasabah peminjam. 

4) Tercapainya tujuan pemberian kredit pensiun yaitu adanya 

keuntungan berbentuk bunga yang diterima oleh bank atas fasilitas 

kredit yang diberikan kepada nasabah dan membantu para 

pensiunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Kelemahan pada pemberian kredit pensiun pada PT BRI cabang A.H. 

Nasution adalah tidak dilakukannya kegiatan peninjauan ulang (on the spot) atas 

berkas pinjaman yang diajukan oleh debitur yang merupakan bagian dari prosedur 

pemberian kredit. 

3. Pengendalian internal yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia telah 

berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun. Hal ini 

didasarkan pada: 

1) Pemisahan pejabat kredit berdasarkan bidang tugasnya, pejabat 

kredit dibedakan menjadi 2 (dua): 

(i) Pejabat kredit bidang Relationship Management (RM). 

(ii) Pejabat kredit bidang Credit Risk Management (CRM).  

2) Diterapkannya four eyes principle dalam pemutusan kredit. 

3) Penerapan risk scoring system, adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk menilai skor risiko. 

4) Terdapat pemisahan pengelolan kredit bermasalah. 
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5) Terdapat faktor-faktor lingkungan kontrol antara lain, nilai 

integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi 

manajemen dan gaya operasional, perhatian dan arahan yang 

diberikan oleh dewan direksi dan komitenya, otoritas dan tanggung 

jawab serta kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang 

telah diterapkan oleh PT BRI cabang A.H. Nasution. 

6) Terdapat kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi 

penyimpangan. 

7) Terdapat sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang 

memadai.  

8) Telah tercapainya tujuan dari pengendalian internal. 

9) Terdapat pencapaian tujuan pemberian kredit diantaranya 

keuntungan berupa bunga dan membantu meningkatkan 

kesejahteraan para pensiunan. 

10) Terdapat kebijakan dan prosedur pemberian kredit sehingga 

pelaksanaan pemberian kredit lebih terarah. 

11) Terdapat penetapan tingkat kolektibilitas kredit yang disesuaikan 

dengan ketentuan Bank Indonesia. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukan pada bab IV diperoleh hasil 

sebesar 90,54% untuk variabel independen “peran pengendalian internal 

dalam pemberian kredit pensiun, sedangkan variabel dependen sebesar 

90,30% dan total keseluruhan jawaban sebesar 90,53%. Sehingga hipotesis 

yang penulis kemukan yaitu “pengendalian internal yang diterapkan secara 

baik dan memadai akan menunjang efektivitas dalam pemberian kredit 

pensiun.” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Diketahui bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang diselenggarakan 

oleh pihak-pihak BRI cabang A.H. Nasution telah efektif. Untuk lebih 

mengoptimalkannya, maka penulis mencoba mengajukan saran yang diharapkan 



 
 

 
 

 

95

dapat menjadi bahan masukkan bagi pihak BRI dalam memberikan kredit 

pensiun. 

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain, dalam pemberian kredit 

pensiun sebaiknya ada peninjauan langsung ke lapangan (on the spot) atas berkas 

pinjaman yang diajukan debitur, hal ini perlu dilakukan agar lebih menyakinkan 

pihak bank atas kebenaran berkas pinjaman dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. Kemudian, sebaiknya fungsi manajer pemasaran segera 

direalisasikan, sehingga dapat meringankan tugas dari manajer operasional dan 

kinerja AO konsumer dan funding officer dapat terawasi dengan baik. 

 

 

 

 


