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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini pada Bank Syariah Mandiri serta 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Audit Internal pada Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan baik, 

hal ini dapat tercermin dari : (a) adanya kualifikasi auditor internal, dalam hal 

ini auditor internal yang bekerja pada bank syariah mandiri umumnya memilki 

kedudukan unit internal audit yang terpisah dari bagian-bagian lain yang 

diperiksanya, auditor internal memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan bidangnya dalam melaksanakan audit. (b) Pelaksanaan Kegiatan Audit 

Internal, dimana selama ini dalam program audit jelas terdapat : tujuan audit, 

sasaran audit, norma audit, dan instruksi-instruksinya, audit internal telah 

menetapkan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaanya, audit internal telah 

melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan,   

2. Penerapan Good Corporate Governance  berada dalam kategori baik, hal ini 

dapat tercermin dari perusahaan selalu memberikan informasi yang cukup, 

akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan, perusahaan selama 

ini dikelola secara professional dan sesuai dengan ketentuan dan etika, 

perusahaan selama ini menggunakan tenaga ahli disetiap divisi. 
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3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka korelasi antara 

Audit Internal  dengan Penerapan Good Corporate Governance  dapat 

dikatakan kuat. Hasil perhitungan koefisien determinasi bahwa variabel 

independen mampu menerangkan perubahan pada Penerapan Good Corporate 

Governance  sebesar 58,37%, artinya bahwa Audit Internal berpengaruh 

terhadap Penerapan Good Corporate Governance  sebesar 58,37% pada Bank 

Syariah Mandiri. Sisanya dibentuk oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

sebesar 41,63% yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel Audit 

Internal. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan Audit Internal  terhadap Penerapan Good Corporate Governance  

pada Bank Syariah Mandiri.  

5.2 Saran 

Walaupun Audit Internal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri 

berpengaruh terhadap Penerapan Good Corporate Governance, namun masih 

terdapat kekurangan, untuk mengatasi  kekurangan tersebut, maka penulis ingin 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan agar diperoleh hasil yang memuaskan, adapun saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dilakukan peningkatan pengetahuan staf audit internal tentang cara 

pendekatan yang lebih baik kepada objek audit dalam meningkatkan kerja 

sama, pengertian, serta menghindari kesalahpahaman antara pelaksanaan audit 

dengan bagian yang di audit, audit internal dalam menjalankan program lebih 
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tepat dan sesuai dengan rencana agar hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

2. Sebaiknya perusahaan selalu membentuk dan menetapkan auditor internal 

sebagai mitra bisnis sesuai dengan saluran penyebaran informasi, memiliki 

kejelasan fungsi, pelaksanaa dan pertanggungjawaban organisasi sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, dan dengan adanya Good 

Corporate Governance membentuk kemandirian dalam perusahaan dan 

menghindari intervensi dari pihak lain.  
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