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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit internal 

pengaruh audit internal dan manajemen risiko terhadappengelolaan kredit 

(studi kasus pada Bank BJB Kelas I di Bandung Raya). Berdasarkan data 

yang diperoleh maupun hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan mengenai pengaruh audit internal dan manajemen risiko 

terhadap pengelolaan kredit pada Bank BJB, yaitu : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari audit internal terhadap pengelolaan 

kredit. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin 

efektif fungsi audit internal akan meningkatkan pengelolaan kredit pada 

Bank BJB Kelas I Bandung Raya, nilai thitung dari variabel audit internal 

adalah sebesar 2,302 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena thitung 

(2,302) lebih besar dari ttabel (1,999), maka pada tingkat kekeliruan 5% 

diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari manajemen risiko terhadap 

pengelolaan kredit. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 

semakin baik manajemen risiko akan meningkatkan pengelolaan kredit 

pada Bank BJB Kelas I Bandung Raya, nilai thitung dari variabel 

manajemen risiko adalah sebesar 6,059 dengan nilai signifikansi 

mendekati nol. Karena thitung (6,059) lebih besar dari ttabel (1,999), maka 

pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha 

diterima 
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3. Audit  internal dan manajemen risiko berpengaruhsignifikan  terhadap 

pengelolaan kredit pada 3 Cabang di Bank BJB Kelas I Bandung Raya. 

Kolaborasi antara fungsi manajemen risiko dan audit internal merupakan 

sebuah inisiasi yang dapat mendatangkan manfaat pada bank terutama 

dalam pengelolaan kredit. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Audit 

Internal dan Manajemen Resiko berpengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan kredit  pada 3 Cabang di Bank BJB Kelas I Bandung Raya 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Audit internal dan manajemen risiko sangat berpengaruh terhaap 

pengelolaan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa audit internal dan 

manajemen risiko sangat berperan penting dalam pengelolaan kredit di 

Bank BJB Kelas I Bandung Raya. Maka Pihak Bank BJB harus semakin 

baik menerapkan audit internal dan manajemen risiko dengan memasukan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada divisi terebut karena akan 

membantu meminimalisisr risiko yang dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan dan kelangsungan bank. 

2. Agar pihak bank BJB lebih berhati-hati dalam penyaluran volume kredit 

dan sebaiknya melakukan analisis kredit dengan mengacu kepada 

pedoman pemberian kredit yang telahtertuang dalam peraturan Bank 

Indonesia. 
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3. Pihak Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan 

manajemen risiko. Karena peristiwa yang mempengaruhi satu area risiko 

dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori risiko lainnya. 

 

 


