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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal 

terhadap pencegahan kecurangan, maka pada bagian akhir penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian internal 

pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung yang terdiri dari 

indikator perencanaan dan organisasi, indikator perolehan dan 

implementasi, indikator penyerahan dan pendukung, dan indikator 

pemantauan. Sudah dilaksanakan dengan baik, Namun pengendalian 

internal di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah masih memiliki 

kekurangan pada setiap proses perencanaan dan pengorganisasian, 

perusahaan harus melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan tugas dan kewajibannya agar mengurangi resiko terjadinya 

kesalahan pada setiap proses pengendalian internal, sehingga dapat 

mempermudah tercapainya tujuan yang diinginkan perusahaan, jika 

perencanaan dilakukan dengan baik dan benar maka akan meminimalisir 

tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Sebelum terjadinya kesalahan 

lebih baik dilakukannya antisipasi dengan selalu membuat perencanaan 

yang lebih matang supaya dapat terealisasi dengan baik. Proses 

pengorganisasian juga harus ditingkatkan kembali oleh perusahaan, agar 

dapat mempermudah setiap tugas yang akan dijalankan oleh organisasi, 

serta mempermudah pengawasan agar terhindar dari kegiatan yang 

memicu terjadinya tindakan kecurangan di PT. Bank Jawa Barat dan 

Banten Syariah. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pencegahan kecurangan 

pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Bandung yang terdiri dari 

indikator mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan kecurangan, 

indikator mengurangi kesempatan melaksanakan kecurangan, indikator 
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mengurangi pembenaran melakukan kecurangan dengan memperkuat 

integritas pegawai. Sudah dilaksanakan dengan baik, Namun pencegahan 

kecurangan di PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah masih kurang, 

karena pada pelaksanaanya belum terlaksana dengan baik dan masih 

sangat sering terjadinya tindakan kecurangan di perusahaan. Kurangnya 

pengawasan di perusahaan menimbulkan pegawai sering melakukan 

tindakan kecurangan, karena pengawasan yang kurang ketat sehingga 

memudahkaan pegawai level manapun untuk melakukan 

kecurangan/korupsi. Maka dari itu harus dilakukannya sanksi tegas agar 

pelaku kecurangan dapat merasakan jera dan tidak mengulangi tindakan 

yang dapat merugikan perusahaan.  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara 

pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan PT. Bank Jawa 

Barat dan Banten Syariah Bandung. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu hasil penelitian juga 

menunjukan pengendalian internal dan pencegahan kecurangan termasuk kedalam 

kategori baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus dibenahi. 

Maka penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang 

dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

sebagai berikut :  

1. Untuk PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah di Kota Bandung 

1) Meningkatkan pengendalian internal dengan cara mengawasi 

sistem sanksi agar setiap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak internal maupun pihak eksternal di perusahaan dapat 

menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan, menanyakan 

kepada karyawan keahlian apa saja yang dimiliki agar dalam 

menempatkan posisi sesuai dengan bidang keahlian meraka, 
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memberikan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil analisis, 

mengawasi semua aktivitas yang ada dalam perusahaan seperti 

dokumen, transaksi, dan penggunaan aset. Menjunjung tinggi 

independensi, dan mempertahankan budaya jujur dan disiplin 

dalam bekerja. Dengan cara mengadakan pelatihan yang rutin 

disetiap tahunnya agar karyawan memiliki integritas yang tinggi.  

2) Meningkatkan pencegahan kecurangan dengan cara mengkaji 

ulang setiap temuan agar meminimalisir tindakan kecurangan yang 

akan terjadi, pihak komite independen harus lebih meningkatkan 

pengawasan disetiap aktivitas perusahaan. Menciptakan beberapa 

usaha untuk mengawasi pencatatan, membuat sistem pengendalian 

secara fisik dan langsung, serta melakukan kegiatan review 

terhadap semua kegiatan transaksi. Menyeleksi semua karyawan 

agar dapat memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan perusahaan 

dan membuat jaminan keamanan kepada karyawan yang 

melaporkan segala kegiatan yang mencurigakan.  

 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya disarankan yaitu sebagai berikut :  

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya pada 

faktor-faktor pada penelitian ini yaitu pengendalian internal, 

namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi pencegahan kecurangan seperti halnya faktor 

pengalaman auditor, keahlian auditor, skeptisisme, dan faktor 

lainnya.  

2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya 

terpaku pada PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah di Kota 

Bandung, namun dapat menggunakan subjek penelitian lainnya.  
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