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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh

profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Pengujian yang dilakukan dari pengaruh Independensi terhadap

Pencegahan Kecurangan hasilnya berpengaruh siginfikan. Hal ini

berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial menunjukkan hubungan

antara Independensi dengan Pencegahan Kecurangan yaitu sebesar 0,413

atau 41,3% atau dalam kategori sedang. Hasil uji parsial (t-test) thitung > ttabel

yaitu 9,125 > 2,3060, sehingga Independensi berpengaruh signifikan

terhadap Pencegahan Kecurangan.

2. Hasil Pengujian yang dilakukan dari pengaruh Kemampuan Profesional

terhadap Pencegahan Kecurangan hasilnya berpengaruh siginfikan. Hal ini

berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial menunjukkan hubungan

antara Kemampuan Profesional dengan Pencegahan Kecurangan yaitu

sebesar 0,021 atau 2,1% atau dalam kategori sangat rendah. Hasil uji

parsial (t-test) thitung > ttabel yaitu 4,121 > 2,3060, sehingga Kemampuan

Profesional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

3. Hasil Pengujian yang dilakukan dari pengaruh Ruang Lingkup Pekerjaan

terhadap Pencegahan Kecurangan hasilnya berpengaruh siginfikan. Hal ini
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berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial menunjukkan hubungan

antara Ruang Lingkup Pekerjaan dengan Pencegahan Kecurangan yaitu

sebesar 0,109 atau 10,9% atau dalam kategori sangat rendah. Hasil uji

parsial (t-test) thitung > ttabel yaitu 6,052 > 2,3060, sehingga Ruang Lingkup

Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

4. Hasil Pengujian yang dilakukan dari pengaruh Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan terhadap Pencegahan Kecurangan hasilnya berpengaruh

positif tetapi tidak siginfikan. Hal ini berdasarkan hasil uji koefisien

korelasi parsial menunjukkan hubungan antara Pelaksanaan Kegiatan

Pemeriksaan dengan Pencegahan Kecurangan yaitu sebesar 0,072 atau

7,2% dalam kategori sangat rendah. Hasil uji parsial (t-test), thitung ≤ ttabel

yaitu 1,253 ≤ 2,3060, sehingga Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

5. Hasil Pengujian yang dilakukan dari pengaruh Manajemen Bagian Audit

Internal terhadap Pencegahan Kecurangan hasilnya berpengaruh siginfikan.

Hal ini berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial menunjukkan

hubungan antara Manajemen Bagian Audit Internal dengan Pencegahan

Kecurangan yaitu sebesar 0,200 atau 20% atau dalam kategori sangat kuat.

Hasil uji parsial (t-test) thitung > ttabel yaitu 3,156 > 2,3060, sehingga

Manajemen Bagian Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap

Pencegahan Kecurangan.

6. Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi sebesar 99,9% yang artinya

Pencegahan Kecurangan dipengaruhi oleh Independensi, Kemampuan
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Profesional, Ruang Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

dan Manajemen Bagian Audit Internal sebesar 99,9% sedangkan 1%

ditentukan oleh variabel-variabel lain. Dan berdasarkan hasil perhitungan

uji simultan (F-test) yang dibuktikan Fhitung > Ftabel yaitu 854,542 > 7,65,

sehingga Independensi, Kemampuan Profesional, Ruang Lingkup

Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, dan Manajemen Bagian

Audit Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Pencegahan Kecurangan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, untuk itu penulis

mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak

yang berkepentingan sebagai berikut:

1. auditor internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

hendaknya secara berkala meninjau dan melakukan tindak lanjut audit

untuk memastikan apakah tindakan-tindakan yang telah memadai untuk

mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam audit telah dilaksanakan

secara maksimal atau oleh manajemen.

2. auditor internal di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

hendaknya lebih memahami dan mengerti kegiatan satuan pengawasan

intern dalam hal mengevaluasi sistem pengendalian intern, sehingga

kegiatan audit dapat lebih maksimal dan kemungkinan terjadinya

kecurangan (fraud) di perusahaan dapat terdeteksi lebih dini.
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3. Kinerja auditor internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan

Banten hendaknya dapat lebih ditingkatkan agar dapat mengetahui dan

menghindari kecurangan (fraud).


