
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada 

beberapa bank di Bandung, serta sesuai dengan data yang diperoleh selama 

penelitian, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan audit internal pada beberapa bank di Bandung telah dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini di lihat dari sebagian besar responden menyatakan sangat 

setuju dan setuju sebesar 90.8%, kemudian yang menyatakan ragu-ragu 

sebesar 9.2%, sedangkan yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju 

tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan bahwa audit internal yang dilaksanakan oleh 

beberapa bank di Bandung sudah memadai, adalah: 

a. Audit internal dalam melaksanakan tugasnya terpisah dari pelaksanaan 

operasional kredit, dan bertanggung jawab langsung pada pimpinan 

perusahaan secara independen 

b. Adanya laporan hasil audit secara tertulis yang menunjukan hasil 

pelaksanaan audit serta temuan-temuan dan saran-saran tentang perbaikan 

yang mendapat dukungan dari manajemen. 

2.  Kepatuhan Pengendalian internal atas kredit investasi pada beberapa bank di 

Bandung sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat di lihat dari 

51,7% responden menjawab sangat setuju, dan 45% responden menjawab 

setuju, sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebesar 3.3%, responden yang 

menjawab kurang setuju dan tidak setuju tidak ada. 

 Hal yang mendukung simpulan kepatuhan pengendalian internal pada 

beberapa bank di Bandung telah dilaksanakan dengan baik dapat di lihat dari 

diterapkannya  

Lima komponen pengendalian internal sebgai berikut: 

a. Lingkungan pengendalian 

b. Penaksiran risiko 
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c. Aktifitas pengendalian 

d. Informasi dan Komunikasi 

e. Pemantauan 

3.  Hasil perhitungan pengaruh audit internal terhadap kepatuhan pengendalian 

internal atas kredit investasi pada beberapa bank di Bandung berdasarkan uji 

korelasi Rank Spearman yang dilakukan diperoleh sebesar 0.851. korelasi 

sebesar ini menunjukan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kepatuhan 

atas pengendalian internal kredit investasi adalah pengaruh yang positif atau 

Rs > 0, maka hubungan tersebut adalah searah. Kontribusi yang diberikan oleh 

audit internal terhadap kepatuhan atas pengendalian internal kredit investasi 

diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu sebesar 72,42%, sedangkan 

sisanya sebesar 27,58% dipengaruhi oleh factor lain. Untuk mengetahui 

kebenaran atau signifikansi dari pengaruh audit internal terhadap kepatuhan 

atas pengendalian internal kredit investasi diperlukan uji signifikansi. Uji 

signifikansi yang dilakukan adalah =hitungt 6.875 dan =tabelt  1.734. Ini berarti 

, maka terbukti bahwa audit internal berpengaruh terhadap 

kapatuhan atas  pengendalian internal kredit investasi. 

tabelhitung tt >

5.2. Saran  
 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penulis bermaksud mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Peusahaan (Manajemen) 

Sebaiknya manajemen bertindak tegas terhadap rekomendasi yang diberikan 

oleh audit internal, dengan catatan rekomendasi yang berisi saran tersebut 

cukup logis, beralasan, objektif dan dapat dilaksanakan. 

2. Bagi Auditor Internal 
Komite audit harus tetap memelihara komunikasi yang terus menerus dengan 

baik antara auditor internal dengan auditor eksternal. Hal ini akan 

memungkinkan auditor dan komite audit membahas masalah-masalah yang 

berkaitan seperti integritas atau tindakan manajemen. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian dapat dikembangkan dari sudut penelitian yang berbeda, dan 

dengan menggunakan variabel-variabel lainnya atau indikator-indikator 

lainnya dalam menilai pengaruh audit internal terhadap kepatuhan atas 

pengendalian internal kredit investasi. 

b. Penelitian dapat diperluas dengan menggunakan metode survei keberbagai 

bank-bank atau perusahaan lainnya yang memiliki layanan kredit investasi. 

Bank atau perusahaan ini dapat diperluas tidak hanya perusahaan swasta 

saja tetapi dapat dilakukan penelitian pada perusahaan pemerintah. 
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