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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan Bab IV mengenai pengaruh audit 

internal terhadap praktek kecurangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Audit internal telah dilakukan secara memadai karena sudah sesuai dengan 

indikator dari audit internal yaitu independensi, kemampuan profesional, 

lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian 

audit internal. Selain itu responden menyatakan sangat setuju 19.59%, 

responden menyatakan setuju 70.29% responden menyatakan cukup setuju 

7.94%, 1.88% responden menyatakan tidak setuju dan 0.30% menyatakan 

sangat tidak setuju. Dengan demikian peranan audit internal pada PT Telkom 

Tbk. telah memadai yang memiliki nilai rata-rata 3.94 

2. Pencegahan kecurangan di PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk telah 

dilaksanakan dengan efektif yang merujuk pada indikator pencegahan salah 

saji, pencegahan adanya asset yang digelapkan atau dimanipulasi dan 

pencegahan korupsi. Hasil tanggapan responden Hal ini dapat dilihat dari 

persentase responden yang mayoritas memberikan jawaban sangat setuju 

18.05%, 76.61% responden menyatakan setuju, 3.06% responden menyatakan 
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cukup setuju, 1.88% responden menyatakan tidak setuju dan 0.39% responden 

menyatakan sangat tidak setuju dengan nilai rata-rata 3.98 

3. Peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan di PT.Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk telah dilaksanakan dengan memadai dan efektif terhadap 

kecurangan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa audit 

internal berperan terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk kantor pusat Bandung. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. Terjadinya kecurangan hendaknya lebih ditingkatkan dan diminimalisir, selain 

itu auditor internal mengedepankan tingkat independensi yang tinggi dan 

professional dengan tidak adanya rangkap jabatan, dimana kepala SPI tidak 

memiliki jabatan struktural yang ada di PT Telkom contohnya seperti Kepala 

SPI yang sekaligus merangkap sebagai pimpinan atau sebagai bagian dari 

peserta lelang pengadaan barang.  

2. Peran Auditor sebagai Satuan Pengawas Intern harus tetap mengacu pada 

Standar BPKP dalam setiap pengawasan yang dilakukan untuk memastikan 

kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 


