
 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini 

penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran. Adapaun kesimpulan 

dan saran yang disampaikan tersebut didasarkan pada hasil penelitian ini, 

khususnya dari hasil pengujian hipotesis. Adapun kesimpulan dan saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Besarnya pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap pelaksanaan 

internal audit BUMN kota Bandung adalah sebesar 45,29% dan sisanya 54,70% 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh penulis. Terdapat pengaruh 

profesionalisme internal auditor terhadap pelaksanaan internal audit dalam 

pencegahan fraud, karena semakin tinggi profesional seorang auditor 

makan akan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam melakukan 

pelaksanaan internal audit terutama dalam pencegahan fraud.   

2. Besarnya pengaruh profesionalisme internal auditor terhadap risiko kecurangan 

akuntansi BUMN kota Bandung adalah sebesar 60,53% dan sisanya 39,47% 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Terdapat pengaruh 

profesionalisme internal auditor terhadap risiko kecurangan akuntansi,  

karena semakin tingginya risiko kecurangan akuntansi maka semakin 

dibutuhkannya sikap profesional yang tinggi agar risiko kecurangan 

akuntansi yang akan terjadi dapat diminimalisir, karena saran dan sikap 

korektif dari internal auditor, akan sangat membantu untuk mencegah 



terjadinya penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi 

bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan pada 

perusahan BUMN.  

 

5.2 Saran  

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Saran-saran tersebut adalah: 

1. Pihak perusahaan (BUMN) 

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai beikut : 

a. Mengikutsertakan para Internal Auditor nya dalam pelatihan-pelatihan 

audit dan program-program sertifikasi, seperti : Qualified Internal 

Auditor (QIA). 

b. Pembenahan struktur organisasi pada Satuan Pengawas Intern (SPI) 

dikarenakan tidak semua anggota pada Satuan Pengawas Intern (SPI) 

memiliki sikap profesional dan mengefektifkan keprofesionalannya 

dalam mengurangi risiko kecurangan akuntansi. 

2.  Internal Auditor 

Para Internal auditor sebaiknya terus meningkatkan kualitas 

profesionalismenya dan mengefektifkan keprofesionalannya, 

karena profesionalisme merupakan faktor yang penting bagi 

seorang auditor internal jika dapat mengefektifkannya. Sehingga 



dengan internal auditor yang dapat mengefektifkan 

keprofesionalannya akan berdampak pada berkurangnya risiko 

kecurangan akuntansi. Didalam melaksanakan pelakasanaan 

interanal audit , auditor internal diharapkan dapat membantu 

manajemen atau pihak perusahaan untuk meminimalisir 

terjadinya risiko – risko kecurangan. Agar kualitas perusahaan 

semakin baik.  

3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian pada ruang lingkup yang 

lebih besar, karena penelitian ini hanya dilakukan di 5 BUMN kota 

Bandung. Selain itu, peneliti senjutnya dapat memasukan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi sikap Profesionalisme, Pelaksanaan internal audit dan 

Risiko kecurangan akuntansi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


