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BAB IV  

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya terkait proses audit internal pada Bank BTN Cabang Jakarta Cawang 

terkait transaksi kas teller, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan audit 

internal pada Bank Tabungan Negara Cabang Jakarta Cawang telah dilaksanakan 

dengan baik dan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku 

serta dengan adanya pelaksanaan audit pada kas teller juga sangat berpengaruh 

terhadap efektifitas pencegahan maupun pengendalian kecurangan yang dapat 

terjadi pada kas teller, hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang dilakukan oleh 

penulis dalam kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya yakni ketika terjadi 

kelalaian maupun kecurangan pada transaksi kas teller dapat dilakukan 

pengendalian dengan adanya audit internal secara berkala. 

 Pada transaksi kas teller terdapat 3 klasifikasi berdasarkan risiko 

diantaranya low risk, medium risk dan high risk yang tentunya penyelesaian dari 

setiap risiko berbeda-beda tergantung pada risiko yang mempengaruhi kegiatan 

operasional. Semakin tinggi risikonya maka diperlukan penyelesaian yang sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur serta dilakukan penyelidikan secara intensif 

agar masalah dapat cepat teratasi atau dapat diminimalisir. 

 Kegiatan audit kas teller tentunya berguna sebagai screening atau 

monitoring terhadap kegiatan Bank agar segala ancaman seperti potensi fraud 

yang bisa saja terjadi dapat dilakukan pencegahan karena dilakukannya audit 

internal secara berkala. Pada Bank BTN Cabang Jakarta Cawang melakukan audit 

secara rutin setiap 1 bulan sekali dan biasanya dilakukan pada akhir bulan. 

 Pada audit internal terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai 

kesesuain terhadap regulasi ataupun Standar Operasional Prosedur yang mengatur, 

tahapan audit sendiri terbagi dalam 4 kegiatan yang dimana tahapan audit sebagai 

berikut: 1. Persiapan Audit Internal, 2. Pelaksanaan Audit Internal, 3. Pelaporan 

Audit Internal dan 4. Tindak Lanjut Audit Internal, setiap tahapan harus dilakukan 
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dengan sesuai serta dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku 

dalam SKEP Audit dalam melakukan kegiatan audit internal. 

 Hambatan yang menjadi tantangan bagi pihak manajemen khususnya 

Internal Control dalam melakukan pengendalian pada audit internal, yakni 

kegagalan sistem pada kegiatan audit internal sehingga dapat menghambat 

kegiatan audit secara langsung, lalu kekurangan kelengkapan dokumen transaksi 

nasabah, potensi timbulnya fraud pun sangat memungkinkan ketika kekurangan 

kelengkapan berkas terjadi, maka perlunya dilakukan penerapan dual custody dan 

dual checking dalam setiap kegiatan transaksi khususnya transaksi kas teller yang 

berhubungan langsung dengan transaksi keuangan. 

 

IV.2 Saran 

 Proses kegiatan audit internal kas teller di Bank BTN Cabang Jakarta 

Cawang yang telah dilakukan dengan baik dapat dilihat dari tahapan penyelesaian 

sebuah kasus internal guna memberikan penanganan yang sesuai dengan tingkat 

risiko yang terjadi. Saran yang dapat disampaikan terkait audit internal kas teller 

yang telah dilakukan dengan sesuai prosedur dan keterbatasan oleh penulis, 

sebagai berikut: 

1. Lebih ditingkatkan kerjasama antar divisi yang dapat menunjang 

keberlangsungan kegiatan pemeriksaan audit internal pada kas teller seperti 

melibatkan pihak profesional IT untuk mengantisipasi penurunan jaringan 

sinyal. 

2. Menambah jumlah anggota pada divisi Internal Control untuk memaksimalkan 

kinerja saat menjalani kegiatan audit internal dan dapat memberikan 

keseimbangan pada pemberian tugas dari setiap anggota audit. 
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