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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pengaruh audit internal dan GCG 

terhadap kinerja perusahaan di PT. Bank BRI Tbk Cabang Tarutung, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Hasil Analisa deskripsi mengenai variable-variabel penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Dengan dilakukannya uji Autokorelasi maka hasil yang didapatkan 

sebesar 1,941 

b) Dengan dilakukannya uji analisis regresi linier berganda maka hasil 

persamaan yang didapatkan adalah Y= 8.673 + 0.245X1 + 1.547X2 + e 

c) Dengan dilakukannya analisis koefisien determinasi maka hasil yang 

didapatkan sebesar 0.878 

d) Dengan dilakukannya uji F maka hasil yang didapakan sebesar 82.076 

e) Dengan dilakukannya uji t maka hasil yang didapatkan pada variable 

X1 sebesar 0.331, sedangkan pada variable X2 sebesar 0.000 

5.2 Saran 

Sebagai hasil dari penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

1) Disarankan agar perlunya perusahan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Tarutung memperhatikan proses audit internal dan meningkatkan 
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mengenai Good Corporate Governance sehingga berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

2) Mengingat variabel GCG yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, maka disarankan agar perlunya PT Bank Rakyat 

Indonesia mengelola perbankan dengan baik dan professional tanpa ada 

pengaruh atau tekanan dari berbagai pihak, selain itu perlunya perusahaan 

menghindari segala benturan kepentingan serta menggunakan tenaga-

tenaga professional atau ahli dibidang perbankan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1) Jumlah tempat penelitian ini dilakukan hanya pada Kantor Cabang BRI 

Tarutung dan kesimpulan yang diambil mungkin hanya berlaku pada satu 

kantor cabang BRI Tarutung dan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh 

kantor cabang yang ada di kota Medan. 

2) Dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada 

kemungkinan kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, 

tidak serius, dan responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, 

serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami responden. 

 

 

 

 

 

 


