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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh

kompetensi, independensi, profesional auditor internal terhadap pendeteksian

kecurangan (fraud) pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk di kota Bandung,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif mengenai hasil rekapitulasi tanggapan

responden terhadap variabel kompetensi, independensi, profesional auditor

internal dan pendeteksian kecurangan (fraud) pada PT.Telekomunikasi

Indonesia,Tbk di Kota Bandung sudah termasuk ke dalam kategori sangat baik.

Hal ini berarti bahwa kemampuan auditor internal dalam mendeteksi

kecurangan (fraud) yang akan atau terjadi pada PT.Telekomunikasi

Indonesia,Tbk di Kota Bandung sudah termasuk ke dalam kategori sangat baik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi, independensi, dan profesional

auditor internal berpengaruh signifikan terhadap variabel pendeteksian

kecurangan (fraud). Jadi semakin tinggi kompetensi, independensi, dan

profesional auditor internal, maka akan semakin tinggi kemampuan auditor

internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud).

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel kompetensi,

independensi memberikan konstribusi pengaruh yang lebih kuat terhadap

variabel pendeteksian kecurangan (fraud). Sedangkan untuk variabel

profesional auditor internal dalam memberikan kontribusi pengaruh yang kuat



151

terhadap variabel pendeteksian kecurangan (fraud) tapi sedikit lebih rendah

dari pengaruh kompetensi, independensi.

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan kompetensi, independensi,

profesional auditor internal memberikan konstribusi pengaruh yang besar atau

kuat terhadap pendeteksian kecurangan (fraud).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan

masukan atau saran, yaitu :

1. Bagi PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Kompetensi auditor internal. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan cara

auditor internal memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan

bidangnya, memberikan pelatihan mengenai audit kepada auditor internal,

memberikan seminar mengenai cara memahami perilaku orang atau

organisasi. Selain itu auditor internal juga harus dapat mampu

meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan yang

mungkin akan terjadi atau sudah terjadi.

Independensi auditor internal dapat ditingkatkan dengan cara auditor

internal tetap menjaga dan menjunjung tinggi sikap independensi yaitu

dengan bebas dari intervensi pihak lain, harus objektif, dan penggunaan

bahasa yang mudah dipahami pengguna laporan keuangan baik dalam

merencanakan penyusunan program audit, pemeriksaan, atau pelaporan.
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Selain itu auditor internal juga harus dapat mampu bekerjasama baik

dengan manajemen dan auditor eksternal dalam mengungkap kecurangan.

Profesional auditor internal dapat ditingkatkan dengan cara auditor

internal bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawab yang diberikan.

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini selain untuk

memberikan bukti empiris dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya

ilmu akuntansi mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesional

auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan (fraud), sebaiknya dapat

meneliti lebih luas lagi dengan subjek penelitian mencakup seluruh

perusahaan BUMN di Kota Bandung. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat

memberikan gambaran luas mengenai kompetensi, independensi,

profesional auditor internal dalam mendeteksi adanya kemungkinan praktik

atau tindakan kecurangan di dalam perusahaan. Selain itu peneliti

selanjutnya juga dapat mengganti atau menambahkan variabel lainnya yang

mungkin memiliki pengaruh terhadap pendetkesian kecurangan (fraud).


