
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tindak 

lanjut hasil audit internal terhadap upaya pengurangan tingkat kecurangan pada 

bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) PDAM Kota Bandung dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Tindak lanjut hasil audit internal yang dilaksanakan di PDAM Kota 

Bandung telah dinyatakan memadai, hal tersebut dapat dilihat dari : 

a) Audit internal memberikan temuan audit kepada pihak objek yang 

diperiksa serta memberikan saran ataupun rekomendasi yang 

diperlukan dalam menindak lanjuti temuan audit; 

b) Adanya koordinasi antar pihak auditor dan objek-objek yang diperiksa 

serta memberikan informasi mengenai perkembangan tindak lanjut 

yang disarankan oleh direksi atau manajemen; 

c) Objek yang diperiksa senantiasa menindak lanjuti temuan audit 

internal yang dilaporkan oleh auditor internal; 

d) Auditor berperan dalam melaksanakan tindak lanjuti hasil audit 

internal dengan meninjau dan mengawasi temuan-temuan, 

rekomendasi serta saran-saran yang disampaikan kepada pihak 

manajemen. 

2) Upaya pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi pada PDAM Kota 

Bandung dinyatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari : 

Tanggung Jawab Manajemen 

a) Manajemen yang selalu menetapkan lingkungan kerja yang positif 

sehingga dapat menciptakan kejujuran, keterbukaan dan saling bantu 

dalam melaksanakan fungsinya; 

b) Manajemen membuat dan memelihara internal kontrol serta 

mengarahkan organisasi untuk mencapai rencana dan mengikuti 

kebijakan; 



c) Manajemen membuat dan memelihara jalur-jalur komunikasi dan 

sistem pelaporan dalam organisasi. 

Tanggung Jawab Auditor Internal 

a) Auditor internal selalu melakukan telaah terhadap laporan tahunan dari 

manajer di setiap tingkatan, transaksi yang disetujui oleh eksekutif, 

transaksi-transaksi dengan anak perusahaan & organisasi lain yang 

terkait; 

b) Auditor internal melakukan audit seluruh perjanjian konsultasi dan 

mengevaluasi dokumentasi. Auditor internal juga melakukan 

pengujian terhadap dokumentasi yang mendukung laporan keuangan; 

c) Melakukan analisis prosedur-prosedur dan praktik-praktik organisasi 

dan memberikan rekomendasi. Selain itu juga dilakukan pengawasan 

kepatuhan terhadap kebijakan organisasi; 

d) Pihak auditor internal memiliki akses ke tindakan-tindakan perbaikan 

dari Dewan Komisaris; 

e)  Auditor internal selalu menanyakan mengenai kontribusi politik yang 

illegal atau praktik yang patut dipertanyakan dan mengawasi kebijakan 

konflik kepentingan yang ada kemungkinan hubungan antara pegawai 

dengan pihak lain. 

3) Tindak lanjut hasil audit internal sangat berpengaruh terhadap upaya 

pengurangan tingkat kecurangan yang terjadi di PDAM Kota Bandung dapat 

dilihat dari : 

a) Dengan adanya tibdak lanjut hasil audit internal dapat menumbuhkan 

kesadaran pentingnya kontrol; 

b) Berdasarkan tindak lanjut hasil audit internal yang dilakukan dibuat 

sasaran dan tujuan organisasi yang realistis, serta pembuat dan 

pemelihara kebijakan persetujuan yang tepat dilaksanakan. 

c) Melalui tindak lanjut hasil audit internal, organisasi membuat 

kebijakan tertulis yang menjelaskan aktivitas-aktivitas terlarang serta 

tindakan yang diminta ketika ditemukan pelanggaran dan 

mengembangkan kebijakan, praktik-praktik, prosedur, laporan, dan 



mekanisme lainnya untuk mengawasi aktivitas dan melindungi aktiva 

yang berisiko tinggi. 

d) Pada pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, organisasi 

membuka saluran komunikasi untuk mendapatkan informasi yang 

memadai dan dapat diandalkan. Dalam tindak lanjut dibuat 

rekomendasi untuk menetapkan dan meningkatkan kontrol yang efektif 

dari segi biaya agar dapat membantu mengurangi kecurangan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan yang 

telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

kepada PDAM Kota Bandung, yaitu : 

1. Pihak auditor internal harus lebih teliti dan cermat serta yakin dalam 

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait tentang temuan 

audit; 

2. Dalam memperkirakan kecukupan biaya oleh pihak manajemen harus 

disesuaikan dengan keperluan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit 

internal; 

3. Perhitungan yang tepat dan dilakukannya penjumlahan kembali sebelum 

dibuat laporan keuangan dan dilaporkan; 

4. Lingkungan kerja yang nyaman, keterbukaan dan saling bantu antara pihak 

manajemen dan karyawan sehingga tercipta iklim moral yang positif; 

5. Ketelitian dalam melakukan audit terhadap transaksi-transaksi, perjanjian 

dan mengevaluasi dokumentasi.  

 

 

 

 

 

 

 


