
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan pada Bank 

Jabar Cabang Taman Sari mengenai Hubungan Antara Audit Internal Dengan 

Good Corporate Governance, penulis dapat mengambil kesimpulan : 

1. Pelaksanaan audit internal pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung 

dinilai telah efektif. Karena berdasarkan hasil jawaban responden kemudian 

diolah untuk memperoleh skor setiap pertanyaan dengan menggunakan Weight 

Mean Score diperoleh nilai skor 81,84%, artinya bahwa secara umum audit 

internal sangat efektif. 

2. Pelaksanaan good corporate governance pada Bank Jabar Cabang Taman Sari 

dinilai telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance dan perolehan nilai skor 82.75%, 

berdasarkan hasil jawaban responden kemudian diolah untuk memperoleh skor 

setiap pertanyaan dengan menggunakan Weight Mean Score. 

3. Berdasarkan uraian dan perhitungan sebelumnya, diperoleh harga r (koefisien 

korelasi)  adalah sebesar 0.7 atau mendekati 1, artinya bahwa hubungan fungsi 

audit internal dan good corporate governance kuat. Maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi audit internal dapat meningkatkan good corporate governance. 

 

5.2. Saran 

Setelah dilakukan penelitian atas fungsi audit internal dalam meningkatkan 

good corporate governance pada Bank Jabar, penulis mencoba untuk 

mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan audit internal dan 

peningkatan good corporate governance, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Auditor internal wajib membantu pihak manajemen dalam melaksanakan 

pengelolaan risiko melalui manajemen risiko. 



b. Sebaiknya pelaksanaan audit pada Bank Jabar lebih ditingkatkan dan 

mengarah kepada risk based audit. 

c. Para auditor diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuannya dalam 

akuntansi, karena akuntansi selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas 

penelitiannya, yaitu : 

a. Dengan perusahaan yang berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang 

berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Pemilihan variabel lainnya agar diperoleh gambaran mengenai hal-hal lain 

yang dapat meningkatkan good corporate governance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


