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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil analisis pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Audit Internal 

Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan H0 

ditolak yang mengartikan bahwa terdapat pengaruh audit internal terhadap 

pencegahan kecurangan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 21,8%. Selain itu 

audit internal sudah diterapkan secara memadai di terapkan di perusahaan tersebut 

karena responden banyak memilih setuju pada item pertanyaan mengenai audit 

internal sebesar 57,71% dan item pertanyaan mengenai pencegahan kecurangan 

sebesar 60%. 

5.2 Saran 

 Salah satu usaha untuk meningkatkan pencegahan kecurangan adalah 

meningkatkan pengendalian internal yang di terapkan di perusahaan.  Untuk itu 

penulis memiliki beberapa saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya, di 

antaranya adalah: 

1. Ada beberapa responden menjawab Tidak Setuju pada item pertanyaan 

pencegahan kecurangan mengenai tidak adanya tekanan yang berlebihan pada 

manajemen dan karyawan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan 

pimpinan. Penulis berpendapat bahwa tekanan manajemen untuk memenuhi 
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target bisa membuat para staf dan karyawan kinerja kualitas pekerjaannya 

menurun dan bisa melakukan tindakan kecurangan. 

2. Agar tidak terjadi kecurangan, perusahaan dapat menambahkan kompensasi, 

bonus, dan penghargaan kepada staf dan karyawan yang mempunyai kinerja 

yang baik dengan pengecekkan karyawan secara periodik. Hal ini dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dengan baik dan tercegah dari tindakan 

kecurangan 

3. Perusahaan cabang ini berkonsentrasi pada transaksi kas, peminjaman kredit 

pada Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) dan kredit untuk pribadi 

(seperti kartu kredit dan kredit untuk perumahan/tempat tinggal) yang 

berpeluang terjadinya kecurangan. Contohnya seperti kasus kredit macet yang 

dari debitur UMKM yang harus dikonfirmasi ulang kepada pihak debitur dan 

staf penagih karena bisa terjadi konfirmasi yang berbeda-beda dan 

menimbulkan kecurangan. Kasus kartu kredit yang bisa di bobol oleh cyber 

crime yang marak terjadi pada bank diseluruh dunia, perusahaan harus 

melakukan pengecekkan infrastruktur teknologi informasi seperti dengan 

penggantian password yang berubah-ubah setiap waktunya dan pengawasan 

yang ketat terhadap teknologi informasi.  

4. Bagi penulis selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam tentang penelitian 

yang sama, dengan perluasan populasi kebagian - bagian lain, atau dengan 

menggunakan variabel independen lain untuk mengukur kecurangan yang 

diteliti dan lebih difokuskan. Selain itu, sampel yang digunakan bisa lebih 

banyak daripada penelitian ini dan perbaikan pertanyaan yang tidak valid 

agar untuk penelitian selanjutnya bisa terhindar dari masalah ini. 


