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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang Peran Audit Internal dan Kompetensi 

Auditor dalam Manajemen Risiko Pembiayaan di Koperasi Serba Usaha 

Sendang Artha yang berada di Jl. Raya Dono Sendang Desa Dono Kecamatan 

Sendang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Risiko yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Sendang Artha menurut 

penelitian adalah risiko telat membayar dan juga masalah risiko kepatuhan. 

Risiko telat bayar ini biasanya terjadi pada saat proses pembiayaan lalu 

mengalami kredit macet atau dalam teorinya disebut dengan risiko kredit. 

Kalau operasional biasanya terjadi pada sumber daya manusianya, bisa dari 

internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. 

2. Penerapanya adalah dengan cara melaksanakan musyawarah dan juga 

pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan 

masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil 

temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional 

secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan 

rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi. 

3. Penerapan Audit Internal dan Kompetensi Auditor dalam Manajemen 

Risiko Pembiayaan Sebagai Landasan Pengambilan Keputusan pada 
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Koperasi Serba Usaha Sendang Artha adalah bahwa pengambilan 

keputusan pada masing-masing manajer unit KSU Sendang Artha dan atas 

koordinasi dengan pengurus. Pengambilan keputusan ada ranah dan ada 

aturan khusus, mana keputusan cukup di level manajer unit maupun harus 

level manajer utama bahkan sampai top level yaitu melibatkan pengurus. 

Berhubungan dengan hal tersebut, maka dari koperasi juga sudah pasti 

menerapkan audit internal dan juga mempertimbangkan kompetensi 

auditor untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan hal 

tersbut menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan. 

4. Menurut penelitian peran auditor dalam manajemen risiko ini sangat erat 

sekali kaitannya. karena audit internal adalah kegiatan penjaminan dan 

konsultasi yang bersifat independen dan objektif dan dirancang untuk 

memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan meningkatkan kegiatan 

operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan 

yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan 

efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa 

saran yang mungkin bermanfaat, sebagaimana berikut: 

1. Bagi Karyawan 

Bagi karyawan di Koperasi Serba Usaha Sendang Artha di Desa Dono 

Keacamatan Sendang Kabupaten Tulungagung bisa menjadikan karya 

ilmiah ini sebagai bahan untuk menganalisis atau sebagai bahan referensi 
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terkait tentang audit internal dan masalah manajemen risiko pada lembaga 

koperasi ini. Selain itu perusahaan juga harus lebih giat lagi dalam 

mengevaluasi dan menangani risiko yang terjadi secara menyeluruh atau 

komprehensif. 

2. Bagi Mahasiswa IAIN Tulungagung 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dokumentasi bagi 

pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain 

jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu 

meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi para mahasiswanya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk agenda penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dilanjutkan 

dan dilakukan tidak terbatas hanya pada Koperasi Sera Usaha Sendang 

Artha saja, akan tetapi juga dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat 

menggunakan metode atau model penelitian yang berbeda serta dapat 

menggunakan fokus penelitian yang lebih banyak dan lebih variatif. 

  


