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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh

Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) pada PT.

ECOMPALINDO Bandung, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengandalian Internal pada PT. ECOMPALINDO kota Bandung telah

dilaksanakan dengan  sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari masing-masing

indikator yang berada dalam kategori sangat baik, terdapat 5 (lima) indikator

yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Aktivitas Pengendalian,

Informasi dan Komunikasi dan yang terakhir Pemantauan.

2. Pencegahan Fraud (Kecurangan) pada PT. ECOMPALINDO kota Bandung

telah berjalan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari masing-masing indikator

yang berada dalam kategori sangat baik, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan

nilai-nilai etika yang tinggi, Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-

fraud, Pengembangan Proses Pengawasan (Oversight Process).

3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud (kecurangan).

Skandal akuntansi dan kecurangan korporasi dalam bentuk manipulasi

laporan keuangan disebabkan gaya operasi yang dijalankan belum maksimal

dengan tanggung jawab dan filosofi yang ada serta masih belum maksimalnya

pemantauan kinerja kerja keryawan.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan bagi perusahaan dan peneliti

selanjutnya, sebagai berikut:

1. Saran Operasional

a. Untuk mencegah fraud sebaiknya perusahaan meningkatkan gaya

operasi manajemen dengan tanggung jawab dan filosofi (ilmu dan

kebijakan) yang ada ditambah dengan mengikuti keadaan saat ini

karena filosofi yang ada biasanya hanya terpatok pada ilmu yang

diterapkan di awal.

b. Untuk mencegah fraud sebaiknya perusahaan meningkatkan  kinerja

kerja karyawan jangan hanya melakukan pemantauan saja tetapi

ditambah dengan evaluasi agar diketahui seluruh kinerja kerja

karyawan dan karyawan yang kinerja kerjanya kurang dapat langsung

diketahui  dan langsung diberikan pelatihan.Saran Pengembangan Ilmu

2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang

serupa tentang pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

(kecurangan) dimasa yang akan datang, namun dengan unit analisis yang

berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar dapat

digeneralisasi dengan perusahaan lainnya diseluruh Indonesia yang dapat

memperkuat hasil dari kesimpulan penelitian ini. Serta begi penulis

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambahkan

variable X.


