
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Audit Operasional 

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 Operasional yang dijalankan di PT BNI 

dalam meningkatkan efektivitas pemberian kredit telah berfungsi. Hal ini dapat 

dilihat dari dilaksanakannya beberapa faktor pada saat pemeriksaan dan evaluasi, 

yaitu: 

1. Pelaksanaan audit operasional terhadap pemberian kredit pada PT BNI 

Cabang Kuningan telah memadai. Adapun faktor-faktor yang mendukung 

kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : 

- Auditor operasional bersifat independen, karena kedudukannya dalam 

status organisasi ada di bawah direksi sehingga dalam pelaksanaan 

tugasnya tidak mudah dipengaruhi dan objektivitas auditor yang memadai 

terlihat dari tidak terkaitnya auditor dalam prosedur perkreditan. 

- Auditor operasional cukup kompeten. Dengan pendidikan S1 yang 

menguasai auditing dan akuntansi. 

- Program audit kredit dibuat secara tertulis. 

- Terdapat tahapn-tahapan dalam melakukan audit operasional yaitu, tahap 

pendahuluan, tahap audit mendalam dan tahap pelaporan hasil audit. 

- Laporan hasil audit yang objektif telah memuat temuan-temuan hasil audit. 

- Temuan-temuan audit dari laporan hasil audit dibahas dengan pimpinan 

cabang dan dijalankan sebagai dasar dalam tindak lanjut berikutnya. 

- Dilakukannya pemantauan atas tindak lanjut tersebut oleh auditor internal. 

Adanya rekomendasi atas temuan yang diberikan oleh auditor telah 

ditindaklanjuti oleh pihak direksi. 



 

 

2. Pemberian kredit pada PT BNI Cabang Kuningan efektif. Hal tersebut 

didukung oleh: 

- Pemberian kredit yang dilakukan secara konsisten didasarkan pada 

prinsip-prinsip perkreditan yaitu prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition). 

- 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 atau penarikan dana.  

- Mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan bank 

untuk melihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kreditnya yang 

tinggi. 

3. Audit operasional telah bermanfaat dalam efektivitas pemberian kredit di PT 

BNI Cabang Kuningan, yaitu : 

- Mendorong efektifitas dan efisiensi pemberian kredit. Efektif karena 

realisasi penerimaan kredit selalu mencapai target yang telah dianggarkan, 

pada tahun 2007 realisasi penerimaan kredit naik sebesar 11% dari yang 

dianggarkan, dan efisiensi karena biaya pemberian kredit yang tidak 

terlalu besar dan signifikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

dengan daerah/lokasi dilakukan. 

- Mendorong karyawan untuk mentaati hukum dan peraturan kredit. 

- Sebagai pengantisipasi risiko kredit, di tahun 2007 tingkat kredit yang 

kurang lancar hanya sebesar 2,35%. 

- Untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang diperoleh 

dari pemberian kredit akan maksimal karena audit operasional atas 

pemberian kredit yang dilakukan secara berkala. Di tahun 2007 realisasi 

penerimaan kredit naik 11% dari yang dianggarkan, oleh sebab itu 

keuntungan diperoleh secara maksimal. 

- Sebagai alat evaluasi. 



 

 

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam 

pemberian kredit, yaitu tidak adanya flowchart proses pemberian kredit, dan 

pemeriksaan terkadang dilakukan hanya satu kali dalam setahun. 

 

5.2 Saran 

 Berkaitan dengan kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam 

aktivitas pemberian kredit tersebut, penulis mencoba memberi saran dan masukan 

bagi PT BNI, sebagai berikut : 

1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas kredit, bank sebaiknya melakukan 

pengawasan lebih ketat yang dilakukan secara periodik. Dalam melakukan 

pengawasan pihak bank sebaiknya memeriksa semua kelayakan penggunaan 

fasilitas kredit termasuk hasil yang didapatkan oleh debitur akibat 

penggunaan kredit tersebut. 

2. Agar dibuat flowhart proses pemberian kredit untuk memudahkan pekerjaan 

dalam pemberian kredit. 

3. Prosedur pemberian kredit pada PT BNI Kuningan sudah efektif. Penulis 

menyarankan untuk dilanjutkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada 

pelaksanaannya. Dengan melakukan evaluasi secara periodik, manajemen 

dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan belajar dari pengalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


