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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari uraian-uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya 

dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara serta perolehan skor dari serangkaian 

jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden sangat baik dan memadai  

kepada kinerja kualifikasi audit internal pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Majalengka taraf kepercayaan terhadap kinerja perusahaan sebesar 95%. 

2. Terdapat pengaruh dari kualitas kinerja audit internal terhadap efektivitas 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi dan ini berarti semakin tinggi 

kualitas kinerja audit internal, maka efektivitas pengambilan keputusan pemberian 

kredit investasi akan semakin tinggi. Secara parsial, terdapat hubungan yang kuat 

anatara variabel kualitas kinerja audit internal dengan variabel efektivitas 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi.  

3. Secara keseluruhan, kualitas kinerja audit internal mampu mempengaruhi efektivitas 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi sebesar 58,51% dan sisanya 

sebesar 41,49% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Dengan taraf signifikansi sebesar 

5% .” Terdapat hubungan antara kualitas kinerja audit internal dengan efektivitas 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi dengan arah hubungan positif.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualita 
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kinerja audit internal terhadap efektivitas pengambilan keputusan pemberian kredit 

investasi. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari 

hasil penelitian, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran perbaikan 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain: 

1. Kualitas kinerja audit internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengambilan 

keputusan pemberian kredit investasi, untuk itu sebaiknya lebih ditingkatkan lagi 

kualitas kinerja dari semua aspek yang terkait yaitu independensi, kemampuan 

profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan audit dan manajemen bagian 

audit internal. Karena hal ini dapat mendorong peningkatan efektivitas pengambilan 

keputusan pemberian kredit investasi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas kinerja Bank yang mungkin memiliki 

hubungan yang lebih besar terhadap efektivitas pengambilan keputusan pemberian 

kredit investasi.   

 

 


