
80

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Penerapan/ pelaksanaan audit internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten sudah berperan dengan baik, hal ini dibuktikan berdasarkan

pernyataan yang dominan menyatakan setuju dan termasuk kategori baik.

2. Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten telah dilaksanakan dengan memadai hal ini

berdasarkan pernyataan yang dominan menyatakan setuju dan termasuk

kategori baik.

3. Audit internal berpengaruh dalam penerapan Good Corporate Governance

pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang memiliki

hubungan yang kuat berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh

nilai yang signifikan. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil uji hipotesis dapat

disimpulkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel audit internal

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Good Corporate Governance.

4. Namun demikian, ada pula hal yang harus diperbaiki di antaranya, auditor

internal perlu memiliki keahlian dalam prinsip dan teknik akuntansi,

pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bertanggungjawab, dan
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pelaksanaan pertanggungjawaban agar sesuai dengan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga.

5. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel lain, yang

mungkin akan berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan variabel audit

internal terhadap Good Corporate Governance.

5.2 Saran
Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan penilaian terendah antara

lain :

1. Auditor internal perlu memiliki keahlian dalam prinsip dan teknik

akuntansi. Selain itu memiliki pemahaman prinsip-prinsip manajemen dan

memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi lisan dan tertulis., pendidikan

yang memadai karena pengembangan profesi yang berkelanjutan..

2. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bertanggungjawab,

hal ini perlu dipertegas kembali dimana organ perusahaan harus bebas dari

benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan yang bersifat

tugas dan internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam

pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bertanggungjawab.

3. Perlunya arahan dan kesadaran akan tanggung jawab dalam pelaksanaan

pertanggungjawaban agar sesuai dengan  anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga.
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4. Kepada peneliti lain agar melakukan penelitian dengan menggunakan

variabel independen yang lain seperti sumber daya manusia, dan

pengendalian internal sehingga akan diketahui besarnya pengaruh lain

yang mempengaruhi Good Corporate Governance.


