
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dari mulai bab pendahuluan sampai dengan 

pembahasan, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan. Selain itu penulis 

mencoba mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

perusahaan di masa yang akan datang.  

 

5.1 Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Audit Internal terhadap kinerja Account Officer pada PT. 

Bank Mega (persero) Tbk. Bandung sudah memadai, hal ini berdasarkan 

total keseluruhan jawaban responden yang memiliki nilai rata-rata 3,42, 

yang berada pada interval 3,40 – 4,19 yang termasuk kategori memadai. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa audit internal yang dilaksanakan 

di PT Bank Mega dapat dikatakan memadai.  

2. Account Officer pada PT. Bank Mega (persero) Tbk. Bandung sudah 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan total 

keseluruhan jawaban responden memiliki nilai rata-rata 3,52, yang berada 

pada interval 3,40 – 4,19 yang termasuk kategori efektif. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kinerja Account Officer di PT Bank Mega (persero) 

Tbk. Bandung dapat dikatakan efektif.  

3. Pengaruh pelaksanaan Audit Internal dalam menunjang kinerja Account 

Officer pada PT. Bank Mega (persero) Tbk. Bandung, berdasarkan hasil 



uji rank spearman memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai 

0,846. Pelaksanaan Audit Internal terhadap kinerja Account Officer 

berpengaruh sebesar 71,57%. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan 

nilai t hitung 6,22 > t tabel 1,771 atau dengan kata lain Ho ditolak dan Ha 

diterima jadi diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis “Audit internal yang 

memadai menunjang kinerja Account Officer (AO)” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan, penulis memberikan saran yang kiranya dapat 

bermanfaat. Saran yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Audit Internal sebaiknya benar-benar tidak memiliki hubungan khusus 

dengan keluarga perusahaan karena hal ini selain dapat mempengaruhi 

kinerjanya auditor juga dapat menimbulkan keragu-raguan akan hasil 

keabsahan hasil audit yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah di 

kemudian hari.  

2. Dilihat dari pengolahan data kuesioner, PT Bank Mega (persero) Tbk. 

Bandung harus meningkatkan evaluasi terhadap kegiatan operasional audit 

internal, disusunnya program audit dan pembuatan program audit secara 

sistematis dan tertulis. Agar program audit mendekati dengan sempurna. 

3. Semua transaksi pemberian kredit telah diidentifikasi dan dicatat dengan 

sah. Pada PT Bank Mega (persero) Tbk. Bandung belum sepenuhnya 

dilaksanakan, maka dari itu pemberian kredit perlu dilaksanakan dengan 

baik dan berhati-hati, hal ini menghindari kekeliruan dalam menilai calon 



nasabah, karena penilaian dari Account Officer akan menunjang jalannya 

operasional perusahaan. Manajemen pun juga harus ikut andil dalam  

kinerja Account Officer, dimana manajemen terjun langsung dengan 

internal kontrolnya dan prosedur dari kinerja dari Account Officer.  

4. Audit internal pada  Account Officer pada PT. Bank Mega (persero) Tbk. 

Bandung lebih ditingkatkan kembali, agar Account Officer bekerja sesuai 

dengan prosedur kinerja dari perusahaan, sehingga perusahaan menjadi 

berjalan dengan baik. Dan permasalahan untuk fraud pada prosedur 

pengajuan kredit dapat diminimalkan. 

5. Pelaksanaan audit internal pada PT Bank Mega (persero) Tbk. Bandung 

sebesar 74% sudah terlaksana dengan baik. Namun 26% harus dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 


