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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Kesimpulan  

Berdasarkan identifikasi masalah, fenomena, teori, dan penelitian 

sebelumnya mengenai pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai R sebesar 0,867. Tingkat hubungan 

kedua variabel termasuk kategori tinggi. Dimana dapat disimpulkan bahwa audit 

internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). 

Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan. 

Berdasarkan nilai R tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0.752. 

Hal ini berarti 75,2% pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh peran audit 

internal. Sedangkan 24,8% dijelaskan oleh varibael-variabel lain di luar model 

penelitian. masih ada variabel yang dapat menjelaskan pencegahan kecurangan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan 

masukan untuk menjadi bahan petimbangan bagi : 

1. Untuk Perusahaan (PT.Kereta Api Indonesia Kota Bandung) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal 

berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). 

Terlepas dari hasil tersebut, masih ada beberapa hal yang harus dibenahi 

oleh PT.Kereta Api Indonesia Kota Bandung terkait dengan pelaksanaan 

audit internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) di perusahaan. Dari 

hasil rekapitulasi jawaban responden menunjukan bahwa audit internal 

masuk kedalam kategori sangat baik, namun pencegahan kecurangan 

(fraud) masuk ke dalam kategori baik. Artinya, pelaksanaan audit internal 

yang dilakukan PT.Kereta Api Indonesia Kota Bandung perlu ditingkatkan 

lagi meskipun sudah cukup memadai. Untuk itu PT.Kereta Api Indonesia 

Kota Bandung disarankan dapat meningkatkan pelaksanaan audit internal  

dengan meningkatkan khususnya independensi dan kompetensi auditor 

internal, meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan 

pemeriksaan internal, dan manajemen bagian audit internal perlu 

meningkatkan evaluasi atas hasil kinerja audit yang dilakukan. Selain itu, 

PT.Kereta Api Indonesia Kota Bandung juga perlu memperhatikan faktor-

faktior lainnya yang membuat pencegahan kecurangan (fraud) belum 

cukup efektif yaitu sumber daya auditor yang dimiliki, sistem 

pengendalian internal, dan manajemen risiko. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan satu faktor saja yaitu audit internal seperti dalam 

penelitian ini, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (fraud) seperti 

halnya faktor auditor internal, manajemen risiko, sistem pengendalian 

internal, , dan faktor lainnya. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan agar subjek penelitian tidak hanya 

terpaku pada satu subjek perusahaan saja, namun dapat menggunakan 

beberapa subjek perusahaan lainnya atau mengganti subjek penelitian 

dengan perusahaan lain. 

 

 


