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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,

dapat diambil kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai

berikut:

1. Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada PT.

Cosmo Technology, artinya semakin baik audit internal maka akan

meningkatkan pencegahan kecurangan.

2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada

pada PT. Cosmo Technology, artinya semakin baik pengendalian intern

maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan. Namun dalam

pelaksanaanya masih belum optimal karena terdapat beberapa masalah

seperti:

a. Aktivitas pengendalian pada SKPD yang dinilai cukup baik oleh

responden, disebabkan oleh belum optimalnya pemisahan fungsi

pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan belum optimal.

b. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi pada SKPD masih

kurang memadai, yang menyebabkan informasi akuntansi dinilai

responden cukup relevan.

3. Audit internal dan pengendalian intern secara simultan terhadap pencegahan

kecurangan pada PT. Cosmo Technology berpengaruh secara signifikan,
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setelah dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji f simultan pada

variabel independen terhadap variabel dependen.

5.2 Saran

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pemebahasan mengenai

Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan

Kecurangan pada pada PT. Cosmo Technology, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. Saran Praktis

 Untuk meningkatkan kualitas audit internal, maka perlu melakukan

kegiatan pengujian dan pengevaluasian yang lebih teliti dalam menguji

dan mengevaluasi, memastikan apakah semua laporan keuangan yang

diaudit telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, serta menambah

SDM atau auditor yang memiliki kemampuan dalam mengaudit

laporan keuangan dan perlunya auditor melakukan pelatihan agar auditor

tidak mengalami kesulitan dalam mengaudit laporan keuangan..

 Untuk meningkatkan pengendalian intern, maka perlu mengefektifkan

aktivitas pengendalian dengan cara menambah SDM yang ahli dibidang

akuntansi agar ada pemisahan fungsi antara pencatatan, penerimaan,

pengeluaran dan penyimpanan keuangan, serta menambah sistem

informasi akuntansi atau memperbaiki/meng-update sistem informasi

akuntansi.

2. Saran Akademis
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Penelitian mengenai Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian

Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada pada PT. Cosmo

Technology disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan

penelitian yang sama dengan menambahkan indikator, metode yang

sama tetapi unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar

diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori serta

konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun oleh

peneliti-peneliti terdahulu.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi atau

referensi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut

mengenai Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan

Kecurangan


