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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Internal pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution sudah 

dilaksanakan Efektif. Hal ini dibuktikan dengan persentase yang mayoritas 

menyatakan setuju dan termasuk kategori Efektif.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mendeteksi Kecurangan pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. 

Nasution dapat dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan persentase 

yang mayoritas menyatakan setuju dan termasuk kategori Efektif..  

3. Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung AH. Nasution 

berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan hubungan yang kuat. Hasil uji 

koefisien determinasi menunjukkan adanya pengaruh serta hasil uji 

hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima menunjukkan Audit Internal 

berperan dalam Pendeteksian kecurangan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang mungkin dapat berguna 

sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi terkait untuk mengatasi 

kekurangan/kelemahan pelaksanaan tersebut di atas, yaitu :  

1. Auditor Internal telah melaksanakan pengendalian internal secara efektif 

menyangkut keekonomisan dan efesiensi penggunaan sumber daya yang 

ada, tapi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Bandung AH. Nasution masih harus melakukan pembinaan secara 
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continue kepada setiap auditor  tentang tugas dan fungsi mereka, serta 

pelatihan pelaksanaan audit internal secara berkala. 

2. Audit Program di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Bandung AH. Nasution disusun dan dikembangkan belum 

sepenuhnya berdasarkan dari survey pendahuluan hal tersebut Audit 

Internal perlu melakukan survey pendahuluan secara maksimal sehingga 

akan diketahui kekurangan yang perlu ditindaklanjuti. 
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil variabel lain 

selain fungsi audit internal, seperti Peranan Sistem Pengendalian internal, 

Komponen Keahlian Auditor, Pengalaman Audit, dan Independensi, 

sehingga akan diketahui faktor lain yang membantu dalam Mendeteksi 

kecurangan.  
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