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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Audit 

Internal dan Budaya Organisasi terhadap Pendeteksian Kecurangan maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu Peran Audit Internal berpengaruh 

terhadap Pendeteksian Kecurangan dibuktikan dengan t hitung 3,353 > t 

tabel 1,667 dan nilai sig yang dihasilkan yaitu 0,000 < 0,05. Artinya 

semakin kompeten peran audit internal dalam melakukan pengawasan yang 

terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, 

mengamati dan juga memverifikasi semua titik risiko, maka akan semakin 

jelas dan terlihat ketika mendeteksi apabila adanya indikasi-indikasi awal 

jika adanya penyimpangan yang terjadi serta mempersempit ruang gerak 

para pelaku. 

2. Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan, 

dibuktikan dengan t hitung 1,485 < t tabel 1,667 dan sig yang dihasilkan 

yaitu 0,142 > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Budaya 

Organisasi terhadap Pendeteksian Kecurangan. Karena berdasarkan hasil 

kuesioner yang disebar ternyata tidak semua pegawai yang dari organisasi 

tersebut memiliki kepercayaan yang sama dan memiliki pemahaman yang 

sama sehingga dalam melakukan kegiatan operasi tidak selalu mengikuti 

standar perilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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3. Peran audit internal dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

pendeteksian kecurangan dengan nilai F hitung 25,170 > F tabel 3,129 dan 

signifikansinya yaitu 0,000 < 0,05 ini membuktikan bahwa Peran audit 

internal dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendeteksian kecurangan di RSUD Sekarwangi Cibadak. Artinya dengan 

adanya peran audit internal yang baik dan mendalam dalam melihat jika 

terjadi indikasi-indikasi awal terjadinya kecurangan dan juga dalam 

melakukan pengawasan, serta pentingnya memiliki pegawai yang 

berkompeten dan jujur agar membangun budaya organisasi yang kuat 

sehingga memungkinkan akan mempersempit ruang gerak dan juga 

memperkecil kesempatan para pelaku yang berbuat kecurangan terjadi pada 

suatu instansi maupun perusahaan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan diantaranya:  

1. Harus dilakukan pelatihan dan evaluasi secara berkala mengenai peran auditor 

internal agar auditor mampu mencegah dan mampu mendeteksi adanya 

indikasi-indikasi penyimpangan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh 

pegawai.  

2. Perusahaan perlu menanamkan dan membangun pemahaman yang sama, ju jur 

dan standar-standar perilaku dalam menyikapi permasalahan internal maupun 

eksternal sebagai salah satu perekat organisasi diperusahaan guna 
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mempersempit ruang gerak bagi mereka yang berniat untuk melakukan tindak 

penyimpangan ataupun kecurangan.  

3. Hasil pemeriksaan audit internal serta saran-saran yang diberikan mengenai 

perusahaan maupun organisasi sebaiknya dilakukan tahap tindak lanjut 

sehingga kinerja perusahaan semakin membaik sekaligus dapat mencegah serta 

mendeteksi jika ada indikasi tindakan-tindakan diluar norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


