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BAB VI 

 

PENUTUP 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbarupada saat ini sudah efektif. Hal ini terbukti dari nilai NPL pada tahun 

2016 sebesar 1,09%, karena nilai NPL kurang dari 5% yaitu batasan normal kredit 

bermasalah jadi auditor berperan aktif dalam resiko kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru. Keefektifan peran auditor pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru terlihat dari proses 

menjalankan tugas sebelum kredit disetujui, auditor juga melihat agunan yang 

digunakan untuk syarat pengajuan kredit, apakah nasabah pantas diberikan kredit 

atau tidak. Setelah disetujui, data-data nasabah dan data keuangan kredit nasabah 

lalu diperiksa oleh auditor internal. Jika terdapat masalah saat diperiksa, maka 

auditor punya hak untuk meninjau permasalahan yang ada. Sehingga 

kemungkinan resiko yang akan terjadi (kredit bermasalah) lebih kecil. 

1. Kebijakan manajemen atas pemberian tugas dan wewenang auditorinternal 

telah sesuai dengan prosedur dan standar auditor internal yang ada, yaitu 

dimana posisi auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk,Cabang Pekanbaru yang bersifat independen dalam artian kedudukannya 

terpisah dari semua kegiatan operasi perusahaan dan tidak terlibat langsung 

dalam aktivitas yang diauditnya, dalam hal ini adalah kegiatan usaha kredit. 

Sifat independensi auditor internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
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Tbk,Cabang Pekanbaru menjadikan kinerjanya dalam mengaudit bagian 

kredit objektif, tidak dibatasi, dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan 

apapun, sehingga hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan secara 

profesional. 

2. Pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru adalah dengan melakukan semua 

fungsi audit internal yaitu: 

a. Pengamatan dan analisis dimana auditor internal melakukan investigasi 

sekaligus melakukan penilaian ketaatan karyawan bagian kredit setiap 

harinya atas prosedur kredit yang telah ditetapkan. Auditor internal 

melakukan pengecekan system yang ada, apakah telah berjalan sesuai 

aturan yang berlaku atau belum, apabila terindikasi adanya 

penyalahgunaan prosedur oleh karyawan kredit, auditor internal langsung 

melakukan pencatatan atas temuan tersebut dan segera dilaporkan kepada 

kepala bagian kredit untuk dilakukan koordinasi. 

b. Verifikasi, dimana auditor internal melakukan pengecekan atau 

pemeriksaan terhadap keakuratan dokumen atas kredit, baik berupa data-

data nasabah maupun catatan rencana kerja petugas kredit setiap harinya. 

Auditor internal pada BRI Kantor cabang Pekanbaru telah melakukan 

pengecekan secara rutin atas kesesuaian data nasabah yang telah tercatat 

dalam sistem komputer di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk,Cabang Pekanbaru 
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c. Evaluasi, dimana auditor internal selalu melakukan evaluasi atas temuan-

temuan auditnya dalam hal kegiatan kredit. Auditor internal PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru juga selalu 

memberikan saran perbaikan agar kelemahan-kelemahan yang ada pada 

bagian kredit tidak terulang lagi untuk ke depannya. Saran perbaikan atau 

rekomendasi diberikan setelah auditor internal melakukan diskusi dengan 

pihak manajemen dan direksi.  

3. Rekomendasi auditor internal atas kredit yang bermasalah, setiap kredit 

bermasalah harus segera diupayakan penanganan dan penyelesaiannya, 

karena kredit bermasalah yang berlarut-larut tanpa penanganan akan 

menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh 

auditor internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Untuk kasus kredit bermasalah yang telah sampai pada jalur hukum, 

auditor internal melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian 

kasus kredit bermasalah oleh pihak yang berwenang. 

b. Untuk kasus jaminan yang dilelang atau dialihkan kepada orang lain, 

auditor internal melakukan pengecekan sampai sejauh mana 

perkembangan penyelesaian lelang tersebut. 

c. Melakukan pemantauan petugas kredit yang terkait dan melakukan 

pencatatan atas hasil pantauan tersebut. 
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d. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak manajer atau pihak 

direksi atas setiap catatan hasil pantauan perkembangan penyelesaian 

kredit bermasalah. 

6.2 Saran 

Walaupun kinerja auditor internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk,Cabang Pekanbaru sudah terbilang efektif namun masih ada kredit 

yang bermasalah yang kurang dari 5 % , jadi untuk menjaga serta meningkatkan 

kinerja auditor internal sehingga dapat meminimalisir adanya kredit bermasalah 

melalui peran auditor internal, maka peneliti menyarankan agar auditor internal 

menambah jadwal kunjung yang sebelumnya auditor internal menjadwalkan 3 

bulan sekali mengunjungi  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Cabang 

Pekanbaru untuk melakukan pengauditan. 

 

 


