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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Audit 

Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PD Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung yang berlokasi di jalan Naripan No. 29 

Bandung - Jawa Barat, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Auditor Internal pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota 

Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari 

masing-masing indikator yang berada dalam kategori baik, terdapat 5 

(lima) indikator yaitu Independensi, Kemampuan Profesional, 

Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan 

Manajemen Bagian Audit Internal. Hal ini dikarenakan auditor 

internal PD. Bank Perkreditan Rakyat selalu melaporkan hasil 

pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang 

dilakukan dan selalu membuat perencanaan audit terlebih dahulu 

dalam setiap kegiatan pemeriksaan pada perusahaan. 

2. Penerapan Good Corporate Governance pada PD. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Kota Bandung telah berjalan baik. Hal ini dapat terlihat 

dari masing-masing indikator yang berada dalam kategori baik dan 

sudah diterapkan dengan efektif, terdapat 5 (lima) indikator yaitu 
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Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan  

Kewajaran. 

3. Audit internal berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate 

Governance di PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance yang belum optimal 

disebabkan oleh sikap objektivitas auditor internal dalam melakukan 

tugasnya yang belum maksimal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan bagi perusahaan dan peneliti 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Untuk PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung : 

Auditor internal sebaiknya selalu berupaya untuk meningkatkan Good 

Corporate Governance dengan cara auditor internal harus memiliki 

sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari 

kemungkinan timbulnya pertetangan kepentingn (conflict of interest). 

Dengan demikian auditor internal melakukan penugasan dengan 

keyakinan yang jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas 

yang signifikan. Objektivitas auditor internal tidak terpengaruh secara 

negatif ketika auditor merekomendasikan standar pengendalian untuk 

sistem tertentu atau melakukan review terhadap prosedur tertentu 

sebelum dilaksanakan. Auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam 

situasi-situasi yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam 
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membuat penilaian secara objektif profesional. Sehingga Good 

Corporate Governance dapat diterapkan lebih baik lagi. 

 

2. Untuk Pengembangan Ilmu :  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

serupa tentang pengaruh audit internal terhadap penerapan good 

corporate governance di masa yang akan datang, namun dengan unit 

analisis yang berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar 

dapat digeneralisasi dengan perusahaan lainnya di seluruh Indonesia 

yang dapat memperkuat hasil dan kesimpulan penelitian ini. 

 

 


