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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. Pelaksanaan audit internal di bank ini sudah sangat memadai, hal ini 

ditunjukkan oleh adanya kriteria yaitu : Independensi, Kemampuan 

Profesional, Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, dan 

Manajemen Bagian Audit Internal. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner 

diperoleh nilai skor sebesar 2391, hal ini dikatakan sangat memadai dan nilai 

ini berada pada rentang tinggi menuju sangat tinggi pada nilai 2300-2875. 

2. Pencegahan kredit macet di bank ini menunjukkan hasil yang baik, hal ini 

ditunjukkan oleh adanya kriteria yaitu : Pengajuan dan permohonan kredit, 

Penilaian atas analisis kredit, Keputusan atas permohonan kredit, Realisasi 

dan administrasi kredit, Pengawasan dan pengendalian kredit, dan 

Penyelesaian penagihan kredit. Berdasarkan hasil perhitungan kuisioner 

diperoleh nilai skor sebesar 1143, hal ini dikatakan baik dan nilai ini berada 

pada rentang tinggi menuju sangat tinggi pada nilai 1100-1375. 

3. Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan kredit macet karena 

ditunjukan oleh hasil koefisisen korelasi sebesar 0,523 mengindikasikan 

adanya pengaruh hubungan audit internal terhadap kredit macet dapat 

dikatakan cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh koefisiensi  determinasi 

sebesar 0,273 yang mengindikasikan bahwa sumbangan variabel independen 

(Audit Internal) terhadap naik turunnya atau variasi variabel dependen ( 

Pencegahan Kredit Macet) adalah sebesar 27,3% dan sisanya 72,7% 

merupakan sumbangan dari variabel lain dan berdasarkan hasil uji hipotesis 

menggunakan uji t diperoleh nilai sebesar 4.205 dengan nilai signifikan 0,00 

yang berarti thitung lebih besar dari ttabel 0,059. Ini berarti Ho ditolak dan Ha 
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diterima, maka audit internal dapat berpengaruh dalam pencegahan kredit 

macet. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

memberikan saran yang dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan 

bagi manajemen perusahaan untuk mengatasi kekurangan / kelemahan 

pelaksanaan tersebut di atas, yaitu :  

1. Penekanan pada audit internal di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) 

Devisa pusat di Bandung untuk pemenuhan fungsi-fungsi dan kriteria audit 

internal serta pelaksanaan prosedur audit, pada lingkup pekerjaaan masih ada 

kriteria yang harus di tingkatkan  lagi. Seperti perlunya peningkatan dalam 

keandalan informasi, kesesuaian dan kebijaksanaan rencana, prosedur dan 

undang-undang,  perlindungan terhadap harta dan penggunaan sumber daya 

secara efisisen demi pencapaian tujuan. 

2. Penekanan pada divisi kredit di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa 

pusat di Bandung untuk pemenuhan prosedur pemberian kredit, terutama 

dalam penyelesaian pada kredit macet harus ditingkatkan lagi seperti 

peningkatan pengawasan dan pengendalian kredit sehingga setiap permohonan 

verifikasi kredit harus melalui prosedur pemberian yang ketat. 

3. Perusahaan sebaiknya menyiapkan audit sesuai dengan standar keuangan dan 

non keuangan, dan juga penetapan auditor yang berkompeten dalam penilaian 

kinerja melalui akuntansi dan sistem informasi yang baik dan perusahaan 

harus menggunakan auditor internal yang berkualitas dan independen.  


