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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Biofarma (Persero) Kota 

Bandung. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Internal pada PT. Biofarma (Persero) secara keseluruhan 

berada dalam kategori memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-

masing indikator yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 

Walaupun pengendalian internal sudah dinilai diterapkan dengan baik di 

dalam perusahaan, namun masih terdapat nilai yang rendah pada indikator 

lingkungan pengendalian.  

2. Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada PT. Biofarma (Persero) secara 

keseluruhan berada dalam kategori memadai. Hal tersebut dapat dilihat 

dari masing-masing indikator Mengurangi “tekanan” situasional yang 

menimbulkan kecurangan, Mengurangi “kesempatan” melakukan 

kecurangan, dan Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan 

dengan memperkuat integritas pribadi pegawai. Meskipun pencegahan 

kecurangan (fraud) sudah dinilai memadai  namun, masih terdapat nilai 

yang rendah pada indikator Mengurangi “pembenaran” melakukan 

kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai. 

3. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan 

(Fraud) pada PT. Biofarma (Persero). Semakin memadai suatu 

pengendalian internal di PT. Biofarma (Persero)  maka akan memadai pula 

pencegahan kecurangan di PT. Biofarma (Persero). Artinya variasi nilai 

pengendalian internal dapat menjelaskan variasi nilai pencegahan 

kecurangan di PT. Biofarma (Persero). 
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6.2 Saran 

 Penulis memberikan saran bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk PT. Biofarma (Persero)  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian internal dapat 

berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan PT. Biofarma (Persero) 

Kota Bandung, maka disarankan untuk meningkatkan kelemahan 

kelemahan yang ada diantaranya : 

a. Walaupun Pengendalian Internal pada PT. Biofarma (Persero) 

sudah berada dalam keadaan memadai, alangkah baiknya 

dilakukan peningkatan terhadap indikator yang dirasa masih 

kurang yaitu pada indikator lingkungan pengendalian dimana pihak 

manajemen harus menetapkan kebijakan mengenai kegiatan 

operasional perusahaan serta melakukan pengawasan apakah 

kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik serta bertindak tegas 

terhadap aktivitas yang menyimpang. Kemudian perihal 

pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan garis 

komando dan beban kerja yang tercantum dalam standar serta 

menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

b. Walaupun Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada PT. Biofarma 

(Persero) sudah berada dalam kategori memadai, alangkah baiknya 

dilakukan peningkatan terhadap indikator yang dirasa masih 

kurang yaitu pada indikator Mengurangi “pembenaran” melakukan 

kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai dimana 

pihak manajemen perusahaan harus memperoleh bukti-bukti yang 

kompeten dalam memastikan apakah benar tindakan oknum 

pegawai merupakan perilaku menyimpang yaang merugikan 

perusahaan. Tak lupa jika kinerja seorang karyawan dapat melebihi 

target yang direncanakan, harus selalu diberikan reward. 
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak terpaku hanya menggunakan 

faktor-faktor dalam penelitian ini saja yaitu audit internal dan 

pengendalian internal. Jika dilihat dari besarnya nilai adjusted R 

Square sebesar 38,3% maka masih terdapat faktor-faktor lain yang 

masih perlu diperhatikan seperti risk management, budaya 

organisasi, CSR, dan faktor lainya. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya 

terpaku pada PT. Biofarma (Persero) Kota Bandung saja namun 

dapat melakukan penelitian antara lain pada perusahaan BUMN 

lain maupun pada sektor swasta . 

 


