
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Audit Internal dan 

bagian analis kredit di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Kuningan dengan 

menggunakan dasar-dasar teori yang ada serta pembahasan yang dilakukan, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa Audit Internal yang dijalankan di bank BNI 

dalam menekan kemungkinan terjadinya kredit macet telah berfungsi. Hal ini 

dapat dilihat dari dilaksanakannya beberapa faktor pada saat pemeriksaan dan 

evaluasi, yaitu: 

1. Ruang lingkup pekerjaan audit internal di bank BNI meliputi beberapa hal, 

yaitu keandalan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 

hukum, peraturan, perlindungan aktiva, efektivitas dan efesiensi operasi, dan 

pencapaian tujuan. 

2. Kemampuan profesional meliputi penyusunan staf, pengetahuan, 

keterampilan, dan disiplin, supervisi, hubungan dan komunikasi antar 

karyawan, pendidikan yang berkelanjutan, dan keahlian profesional. 

3. Pelaksanaan pekerjaan audit memberikan pedoman tentang struktur audit 

secara keseluruhan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut, yaitu 

perencanaan audit, pemeriksaan dan evaluasi informasi, mengkomunikasikan 

hasil, dan tindak lanjut. 

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat 

membahayakan bank. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang 

disalurkan akan sulit untuk ditagih. Oleh karena itu, untuk meminimalisasikan 

terjadinya kredit macet maka bank BNI telah melakukan langkah-langkah 

antisipasinya, yaitu : 

1. Melaksanakan prosedur umum pemberian kredit secara ketat yang meliputi 

tahap-tahap antara lain pengajuan berkas-berkas, penyedian berkas pinjaman, 

wawancara I, on the spot, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan 



akad kredit atau perjanjian lainnya, realisasi kredit, dan penyaluran aau 

penarikan dana. 

2. Mendeteksi gejala umum terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh dua 

unsur yaitu dari pihak perbankan dan pihak nasabah. 

3. Melaksanakan pembinaan penyelamatan kredit, dengan cara menjaga agar 

kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui apakah kredit yang disalurkan 

itu lancar atau tidak, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit 

macet, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah 

baik atau masih perlu disempurnakan, memperbaiki kesalahan karyawan 

analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan ini tidak terulang kembali, 

mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan bank. 

Selain dari beberapa faktor-faktor tersebut keberhasilan pelaksanaan audit 

internal yang dilakukan bank BNI dalam menekan terjadinya kredit macet dapat 

dilihat dari data posisi kredit bermasalah atau Non Performing Loan dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2005 

sebesar 6,53%, untuk tahun 2006 sebesar 5,34%, dan untuk tahun 2007 sebesar 

2,35%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran dan 

masukan bagi bank BNI, sebagai berikut : 

1. Bank BNI sebaiknya meningkatkan pelatihan atau training bagi para 

karyawannya. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menciptakan 

karyawan yang cakap dan kompeten. Sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada bank BNI. 

2. Komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, hendaknya 

dapat berjalan dengan baik, khususnya informasi di tingkat pengambilan 

keputusan tentang penurunan kualitas dan penerapan tindakan perbaikan. 

3. Sebaiknya Bagian Analis Kredit bank BNI lebih teliti dalam melakukan 

analisis prosedur pemberian kredit, sehingga dapat meminimalisasikan 

kemungkinan terjadinya kredit macet. 


