
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada PT. Bank Mega, Tbk cabang Bandung, 

serta didukung dengan data yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, yaitu: 

1. Peranan audit internal pada PT Bank Mega, Tbk cabang Bandung yang telah 

dijalankan sangat memadai. Hal ini dapat terlihat dari : 

a. Metode dan teknik audit internal. PT Bank Mega, Tbk cabang Bandung 

telah melakukan analisis laporan keuangan, baik dengan metode 

komparatif maupun dengan metode trend. Bank juga melakukan analisis 

mengenai sumber dan penggunaan dana debitur untuk mengetahui sebab-

sebab perubahan modal debitur. 



b. Audit internal dalam pemberian kredit modal kerja. PT Bank Mega, Tbk 

cabang Bandung menganalisis laporan keuangan debitur dengan cara 

menghitung rasio-rasio keuangan, seperti Quick Ratio, Current Ratio, 

Debt Equiy ratio, dan Return on Investment Ratio. Selain itu bank juga 

melakukan analisis terhadap Cash Flow perusahaan. Analisis laporan 

keuangan yang telah diterapkan bank dapat meminimalkan terjadinya 

kredit macet. 

2. Pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Mega, Tbk cabang Bandung, 

telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Prosedur umum perkreditan. PT. Bank Mega, Tbk cabang Bandung telah 

melaksanakan prosedur perkreditan dengan baik, mulai dari analisa 5C, 

pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, penyelidikan dan analisa kredit, 

sampai dengan pengambilan keputusan diterima atau ditolak permohonan 

kredit debitur, dan realisasi kredit. 

b. Tujuan pemberian kredit PT Bank Mega, Tbk cabang bandung telah 

tercapai. Hal ini terlihat dari keuntungan yang diharapkan oleh bank dapat 

tercapai, dan realisasi kredit yang telah sesuai dengan target yang 

ditetapkan bank. 

c. Anggaran pemberian kredit yang dibuat oleh PT Bank Mega, Tbk cabang 

Bandung telah sesuai dengan yang terealisasi. 

d. Kolektibilitas kredit PT Bank Mega, Tbk cabang Bandung sudah baik, 

terlihat dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan dan diisi oleh 

responden, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pengembalian kredit 

modal kerja diatas 80%. 

3. Penentuan peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal pemberian kredit modal kerja, dilakukan melaui uji korelasi Rank 

Spearman dan memperoleh hasil 0,941. Hasil tersebut menunjukkan peranan 

yang kuat antara audit internal yang dilakukan perusahaan dengan efektivitas 



pemberian kredit modal kerja. Hasil yang positif menunjukkan adanya 

pengaruh yang searah antara analisis laporan keuangan yang memadai dengan 

efektivitas pemberian kredit modal kerja. Dimana jika analisis yang dilakukan 

memadai maka akan semakin efektif kredit yang diberikan, dan begitu pula 

sebaliknya. 

4. Melalui hasil pengujian yang dilakukan diperoleh t hitung sebesar 7,865, hasil 

ini menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan t tabel yang sebesar 

1,812. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis “Apabila Audit Internal 

dilakukan secara memadai, maka akan dapat meningkatkan efektivitas 

pemberian kredit modal kerja” dapat diterima. 

5. Besarnya kontribusi audit internal terhadap pemberian kredit modal kerja 

dapat diketahui dengan melakukan penghitungan koefisien determinasi, dari 

hasil koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 88,55%. Hasil ini memiliki 

arti bahwa penggunaan audit internal yang memadai yang dapat diterangkan 

oleh besarnya efektivitas pemberian kredit modal kerja adalah sebesar 

88,55%, sedangkan sebesar 11,45% dijelaskan oleh faktor lain yang bisa 

mempengaruhi efektivitas pemberian modal kerja.  

Faktor-faktor lain tersebut di antaranya : jaminan yang diberikan, kredibilitas 

debitur, keadaan ekonomi, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan kredit 

seperti aspek yuridis dan aspek teknis. 

 

5.2 Saran 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan pengetahuan yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa kesimpulan yang diambil pada penelitian ini masih 

membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat penulis berikan: 

1. Saran untuk Perusahaan: 



a. Mengingat pentingnya analisis kredit yang dilakukan maka perlu 

dipertimbangkan untuk mengadakan pelatihan secara kontinyu bagi para 

analis kredit, supervisi kredit dan account officer, agar analisis yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan dari diberikannya kredit kepada calon debitur. 

b. Sebaiknya PT Bank Mega, Tbk cabang Bandung menggunakan jasa Akuntan 

Publik secara periodik untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan 

kegiatan operasional perusahaan debitur sesudah dilakukan realisasi kredit 

investasi, sehingga PT Bank Mega bisa mengetahui apakah perusahaan 

debitur telah menggunakan kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank 

Mega dengan benar. 

 

2. Saran untuk Penelitian selanjutnya: 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu 

daerah. Penelitian ini layak untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Oleh 

karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

penelitian yang berbeda, seperti penelitian eksploratif, penelitian historis, atau 

menggunakan studi survei dengan variabel dan objek penelitian yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


