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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bank Danamon 

mengenai pengaruh audit internal terhadap pemberian kredit, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa audit internal sangat berpengaruh terhadap pemberian 

kredit. Hal ini didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan audit internal pada Bank Danamon dilakukan dengan efektif, hal 

ini di dukung oleh: 

   Independensi audit internal telah berjalan dengan baik, hal ini 

ditunjukandengan audit internal terpisah dengan bagian lainnya. 

   Kompetensi telah dilakukan dengan baik yaitu dengan diadakannya 

pelatihan aspek teknis dan pendidikan umum yang diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis auditor. 

   Ruang lingkup audit internal telah berjalan dengan baik, karena audit 

internal pada Bank Danamon telah melakukan pengujian dan 

pengevaluasian atas kelayakan , keefektifan dan kualitas pelaksanaan 

dalam memenuhi tanggung jawab. 

   Program audit pada Bank Danamon telah sesuai dengan prosedur. 

   Pelaksanaan tindak lanjut laporan audit internal pada Bank Danamon 

sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 

b. Prosedur pemberian kredit pada Bank Danamon telah dilakukan sesuai 

dengan prosedur ynag berlaku yaitu: 

 Wawancara 

 Penyerahan persyaratan 

 Investigasi  

 Analisis kredit 
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 Komite audit 

 Offering letter / penawaran kredit 

 Persiapan peninjauan legalitas 

 Realisasi 

 Monitoring 

c. Pengaruh audit internal terhadap pemberian kredit pada Bank Danamon 

 Berdasarkan penelitian, maka dapat dilihat audit yang dilakukan dapat 

berpengariuh terhadap pemberian kredit, hal tersebut meliputi: 

 Compliance 

 Verifikasi 

 Evaluasi 

 

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, 

QIA CISA, CFSA, CCSA dan CFE Sebab selama ini tingkat pendidikan 

formal yang dimiliki tim audit internal pada Bank Danamon pada 

umumnya adalah S-1 dengan jurusan sesuai dengan bidang. 

2. Dengan melihat perkembangan dunia usaha terutama perbankan yang 

semakin komplek dan penuh persaingan, dimana kemajuan perusahaan 

tergantung dari pengelolaan dana dan sumber daya yang efektif dan 

efisien, maka diharapkan adanya peranan auditor internal dalam proses 

pemberian kredit dapat mempertahankan kemajuan perusahaan sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. 
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3. Auditor internal bank harus terus meningkatkan kinerjanya dengan 

memegang prinsip-prinsip yang ada guna menciptakan kualitas kinerja 

auditor internal yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


