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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada PT.

Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Merdeka Bandung

mengenai peranan audit internal dalam penerapan good corporate governance,

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Internal berperan dalam penerapan Good Corporate Governance

(GCG) pada PT. Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Merdeka Bandung. pelaksanaan audit internal pada PT. Bank Danamon

Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Merdeka Bandung telah

dilaksanakan secara memadai, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yaitu

3,79 yang berada pada interval 3,40 – 4,19 yang artinya memadai. Hal

tersebut didukung oleh adanya objektivitas, kewibawaan, keseimbangan,

dan penulisan yang profesional.

2. Good Corporate Governance pada PT. Bank Danamon Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Cabang Merdeka Bandung juga telah dilaksanakan

secara efektif, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yaitu 3,78 yang

berada pada interval 3,40 – 4,19 yang artinya efektif. Hal tersebut

didukung oleh prisip-prinsip GCG diantaranya transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.
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3. Audit Internal memiliki peranan dalam penerapan Good Corporate

Governance yang dapat dilihat dari korelasi Rank Spearman diperoleh

nilai 0,932 yang menunjukkan bahwa korelasinya sangat kuat dan

positif. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi peranan Audit Internal

dalam penerapan Good Corporate Governance sebesar 86,86%, sedangkan

sisanya sebesar 13,14% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji hipotesis

didapat nilai 13,60 > 1,701 yang berarti Ho dan Ha diterima.

Hal ini berarti Audit Internal berperan dalam penerapan Good Corporate

Governance.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari kesimpulan yang telah dijelaskan,

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

a. Semakin maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka

diharapkan perusahaan menyadari bahwa praktik-praktik tersebut

sangatlah bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. Oleh

karena itu, mekanisme pengawasan internal harus lebih diperhatikan

dan perusahaan harus melaksanakan aktivitas penilaian dan

pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan prosedur akuntansi

perusahaan. Perusahaan sebaiknya selalu mematuhi ketentuan yang

sesuai dengan prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan



95

masyarakat dan dapat memanfaatkan prinsip GCG yang ada dalam

usaha pencapaian tujuan perusahaan.

b. Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang

mendorong meningkatnya kinerja perusahaan, karena dengan adanya

penerapan prinsip-prinsip GCG di perusahaan, maka tingkat

kepercayaan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya

perusahaan harus selalu menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas sehingga tidak merugikan masyarakat atau pihak lainnya.

Seperti transparan dalam memberikan informasi mengenai visi, misi,

dan tujuan perusahaan pada masyarakat maupun pemerintah serta

pihak-pihak terkait dapat menilai aktivitas perusahaan. Dalam

menjalankan kegiatannya perusahaan harus bekerja secara profesional

dengan mematuhi etika.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas

lingkup penelitiannya, yaitu:

a. Penambahan variabel lainnya agar diperoleh gambaran hal-hal lain

yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan

b. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan

yang berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan


