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Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya perlu usaha-usaha 
pencegahan dan pemberantasan terhadap segala jenis kejahatan yang banyak 
dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Kejahatan model ini disebut kejahatan 
kerah putih. 

Tindak lanjut hasil audit internal menjadi sangat erat hubungannya dalam 
perusahaan yang tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam 
mengendalikan aktivitas operasional. Tindak lanjut hasil audit internal adalah 
suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari 
berbagi tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan audit 
yang dilaporkan mengenai audit perusahaan. 

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal merupakan suatu aktivitas yang 
mempunyai peranan penting dalam upaya mengurangi tingkat kecurangan di 
PDAM Kota Bandung. Temuan-temuan kecurangan yang terjadi akan ditindak 
lanjuti dan ditanggapi oleh dewan atau manajemen, yang akan diterima laporan 
perkembangan perbaikan periodik.  

Dengan diterapkannya pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dengan 
baik, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi. pengurangan 
tersebut akan tercapai dengan adanya faktor-faktor yang mendukung. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PDAM yang 
berlokasi di Jl. Badaksinga No. 10 Bandung dengan mengambil data berupa 
tindak lanjut pada divisi atau unit kerja.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi pnelitian deskriptif 
yang bertujuan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran secara 
jelas mengenai objek penelitian, untuk kemudian melakukan analisis dan 
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil dan analisis penelitian dapat diketahui bahwa skor pelaksanaan 
tindak lanjut hasil audit internal di PDAM Kota Bandung sebesar 82,45%sehingga 
masuk dalam kategori sangat memadai dan skor upaya pengurangan tingkat 
kecurangan sebesar 92,85% sehingga masuk dalam kategori sangat memadai. 
Sedangkan pengaruh tindak lanjut hasil audit internal terhadap upaya pengurangan 
tingkat kecurangan sebesar 100%. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang 
menyatakan “Apabila tindak lanjut hasil audit internal dilaksanakan dengan 
memadai oleh perusahaan maka upaya pengurangan tingkat kecurangan yang 
terjadi sangat berhasil” dapat diterima.  
 


