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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu 

Audit Internal terhadap Variabel Dependen yaitu Efektivitas Operasional 

Perbankan. Dimana variabel Audit Internal (X) diketahui mempunyai thitung 

sebesar 2,266 dengan sig 0,028 <(α) 0,05 atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 

atau sebesar 0,0000 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti Audit Internal 

berpengaruh terhadap Peningkatan Efektivitas Operasional Perbankan pada PT. 

Bank Index Selindo.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efektivitas operasional 

perbankan pada PT. Bank Index Selino. Hasil dari uji koefisien regresi terhadap 

audit internal memperoleh nilai sebesar 0,097. Hal ini menunjukan bahwa audit 

internal memberikan pengaruh sebesar 9,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. Hasil uji koefisien regresi terhadap audit internal memperoleh nilai 

sebesar 0,378. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan satu skor maka akan 

akan terjadi kenaikan efektivitas operasional perbankan sebesar 0,378.  

5.2 Impikasi Manajerial 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik implikasi sebagai berikut : 

A. Bagi Perusahaan 

1. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit internal dalam

menjalankan fungsinya sudah cukup baik dilakukan setiap 3 bulan sekali

dan audit tahunan. Hendaknya pihak perusahaan mempertahankan dan

meningkatkan yang telah diterapkan agar segala bentuk kecurangan dapat

dideteksi sedini mungkin.

2. Perlu adanya peningkatan pengendalian internal dalam perusahaan untuk

penyempurnaan kearah lebih baik, sehingga dapat mencapai sasaran yang

menjadi target bagi perusahaan.
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B. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini dapat dimasukkan dan digunakan sebagai bahan 

pengembangan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan audit internal 

pada kegiatan operasional perbankan. 

 

C. Bagi Penelitian Berikutnya 

1. Kepada penelitian berikutnya, sebaiknya peneliti bisa menggunakan 

tempat yang lebih luas dan untuk pengambilan sampel khususnya yang 

ingin meneliti kegiatan operasional perbankan agar hasilnya dapat 

maksimal. 

2. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak variabel 

bebas salah satunya pengendalian internal dan good corporate governance. 
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