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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada PT. PINDAD (persero) peranan auditor internal berada dalam kategori

baik. Hal ini dikarenakan auditor internal PT.PINDAD (persero) telah

memenuhi kategori dengan baik dalam ke 4 (empat) indikator, yaitu sudah

melakukan pelaksanaan kegiatan audit, adanya manajeman audit internal di

PT.PINDAD (persero), sudah memenuhi kualifikasi auditor internal yang

memadai, dan auditor internal sudah memiliki kemampuan professional.

2. Pencegahan kecurangan di PT. PINDAD (persero) telah diupayakan dengan

baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden menunjukan bahwa

pencegahan kecurangan dalam kategori baik. Auditor internal di

PT.PINDAD (persero) mampu menunjukan bukti-bukti jika terdapat

kecurangan kepada manajeman sehingga dapat diminimalisir, selalu

melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

peraturan perusahaan yang telah ditetapkan.

3. Peranan auditor internal berperan signifikan dalam upaya pencegahan

kecurangan di PT. PINDAD (persero). Skandal akuntansi dan kecurangan

korporasi dalam pencurian asset disebabkan masih lemahnya kemampuan
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aktivitas penilaian dan pemeriksaan kebenaran data dan informasi

perusahaan.

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:

A. Saran Operasional

1. Untuk mencegah fraud sebaiknya perusahaan meningkatkan

kemampuan auditor internal dalam mendapatkan pengumpulan bukti

dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta

rekomendasi yang terkait, dan meningkatkan kemampuan aktivitas

penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan informasi.

2. Untuk mencegah fraud auditor internal sebagai konsultan bagi

manajeman, sebaiknya perusahaan meningkatkan pelatihan-pelatihan

terhadap staff auditor internal untuk mengembangkan kemampuan

teknis dengan pendidikan yang berkelanjutan.

B. Saran Pengembangan Ilmu

Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa

tentang peranan auditor 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
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perusahaan lainnya diseluruh Indonesia yang dapat memperkuat hasil dari

kesimpulan penelitian ini. Selain itu juga dapat menambahkan variabel

independen, seperti pengendalian internal, profesionalisme auditor internal,

serta variabel lain yang berhubungan dengan pencegahan fraud (kecurangan).


