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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan pengendalian 

internal dalam pendeteksian kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung - Jawa Barat, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1 Pengendalian Internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung telah 

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

indikator yang berada dalam rata-rata kategori sangat baik, terdapat 9 (lima) 

indikator yaitu pemisahan tugas yang memadai, dokumentasi dan catatan-

catatan yang memadai, otorisasi yang memadai dari manajemen, 

pengendalian yang memadai atas aktiva dan catatan, penilaian yang 

independen terhadap kerja pegawai, pegawai yang kompeten, uraian tugas, 

struktur organisasi yang baik dan garis wewenang dan tanggung jawab yang 

jelas, pengelolaan manajemen yang baik dengan tingkat intergritas yang 

tinggi. 

2 Penerapan pendeteksian kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

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

indikator yang berada dalam rata-rat kategori sangat baik, terdapat 9 (lima) 

indikator yaitu membangun struktur pengendalian, mengefektifkan aktivitas 

pengendalian, menigkatkan kultur organisasi, mengefektifkan fungsi audit 
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internal, memeriksa fisik dan mengemati, meminta informasi dan konfirmasi, 

pemeriksaan dokumen, review analytical, menghitung kembali. 

3 Variasi variabel pengendalian internal mampu menjelaskan variasi variabel 

pendeteksian kecurangan.  Semakin baik pengendalian internal dalam 

perusahaan maka akan membantu atau meningkatkan pendeteksian 

kecurangan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. 

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. PT Kereta Api Indonesia sebaiknya selalu berupaya untuk meningkatkan 

pengendalian internal mereka agar dapat mendeteksi kecurangan yang 

dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan cara adanya 

pengendalian yang baik atas aktiva dan catatan karena di PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) banyak aktiva yang hilang dan di pergunakan untuk 

keperluan pribadi. 

2. Bagi peneliti yang akan meninjau ulang penerapan pendetksian 

kecurangan, disarankan untuk meneliti faktor lain yang mendukung 

penerapan pendeteksian kecurangan dalam suatu perusahaan yaitu seperti 

kompetensi pegawai, profesionalisme auditor internal dan kualitas audit 

internal, sistem whistleblower 

 


