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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian tentang pengaruh sistem pengandalian internal terhadap proses 

pemberian kredit pada PT Bank bjb Cabang Karawang, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit pada 

PT Bank bjb Cabang Karawang. Hal ini bisa dilihat dari : 

1. Sistem pengendalian internal pada PT Bank bjb Cabang Karawang 

a. Struktur Organisasi atau Pemisahan Fungsi 

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang telah diwujudkan secara 

tertulis melalui struktur organisasi dan pembagian tugas yang telah ditetapkan 

oleh PT Bank bjb Cabang Karawang, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi 

dalam pengelolaan kinerja perusahaan 

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Dengan adanya sistem otoriasasi dari pejabat yang berwenang yang telah 

dilakukan oleh PT Bank bjb Cabang Karawang pada setiap dokumen yang 

terkait, maka telah mengurangi resiko dari penyalahgunaan wewenang yang 

bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

c. Praktek yang Sehat 
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Beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT Bank bjb Cabang Karawang dalam 

menciptakan praktik yang sehat telah menciptakan adanya kelengkapan 

dokumen yang terkait dengan proses pemberian kredit, sehingga memudahkan 

dalam proses pencatatan akuntansinya. 

d. Karyawan yang Kompeten 

Pemberian fasilitas atau reward kepada para karyawan yang memiliki kinerja 

yang baik terhadap perusahaan merupakan usaha yang dilakukan oleh PT Bank 

bjb Cabang Karawang dalam menciptakan motivasi yang tinggi kepada para 

karyawannya. Hal lain yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

mengikutsertakan para karyawan dalam pelatihan atau seminar-seminar, 

sehingga karyawan mengetahui dan memahami fungsi dan tugasnya masing-

masing sesuai dengan kemampuannya. 

2. Proses pemberian kredit pada PT Bank bjb Cabang Karawang telah dijalankan 

sesuai dengan peraturan didalam perusahaan dengan mengikuti tahapan-tahapan 

yaitu tahap persiapan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, administrasi kredit, 

supervise kredit, penyelamatan kredit. 

3. Secara keseluruhan bahwa pelaksanaan system pengendalian internal berpengaruh 

terhadap proses pemberian kredit pada PT Bank bjb Cabang Karawang. Hal ini 

dapat dilihat dari unsur-unsur system pengendalian internal seperti Struktur 

Organisasi atau Pemisahan Fungsi, Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan, 

praktek yang sehat, karyawan yang kompeten serta diterapkannya sesuai dengan 
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ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses pemberian kredit pada PT Bank bjb 

Cabang Karawang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis uji hipotesis yang 

menunjukan hasil yang signifikan. Dengan nilai koefesien determinasi sebesar 

40,3%, memiliki arti bahwa sistem pengendalian internal memberikan pengaruh 

terhadap proses pemberian kredit sebesar 40,3%, sedangkan sisanya sebesar 

59,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.2  Saran 

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. PT Bank bjb Cabang Karawang lebih meningkatkan sikap berhati-hati 

terhadap kendala atau hambatan yang mungkin terjadi dalam proses 

pemberian kredit. Pengawasan dan pembinaan kepada debitur harus 

dilakukan secara intensif, sehingga kemungkinan terjadi kredit bermasalah 

dapat dicegah sedini mungkin. 

2. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan risiko-risiko yang sulit untuk 

diperhitungkan, seperti fluktuasi ekonomi dan kondisi ekonomi secara 

makro. Jadi alangkah baiknya jika perusahaan selalu mengikuti 

perkembangan yang terjadi dan mengantisipasinya dengan cepat. Pada 

kegiatan ini hendaknya menempatkan para pegawai yang benar-benar 

berpengalaman dan mengenal seluk beluk perusahaan secara mendalam. 
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3. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama, 

disarankan agar memperbesar jumlah responden yang akan dijadikan 

sampel bagi penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang lebih 

represintetif. 


