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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Peran Audit Internal 

Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Yayasan Pendidikan Islam Al-

Barokah Cikembar Sukabumi. Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peran audit internal mempunyai pengaruh dalam pencegahan kecurangan 

(fraud) di Yayasan Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. Hal 

ini didasarkan pada nilai uji t yang menghasilkan nilai thitung sebesar18,287 

lebih besar dari pada nilai ttabel yaitu sebesar 1,989 (18,287 > 1,989) sehingga 

hipotesis akhir diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. 

2. Peran audit internal mempunyai pengaruh dalam pencegahan kecurangan 

(fraud) di Yayasan Pendidikan Islam Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

Pengaruh ini didasarkan pada hasil uji thitung yang menunjukan angka sebesar 

18,287 dimana nilai tersebut lebih tinggi dari nilai ttabel sebesar 1,989 

(18,287> 1,989). 

3. Hipotesis terakhir menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan(fraud). Hasil 

uji thitung yang menunjukan angka sebesar 18,287 dimana nilai tersebut lebih 

tinggi dari nilai ttabel sebesar 1,989 (18,287> 1,989). Hal ini membuktikan 

bahwa Ho tidak ada pengaruh dan H1 terdapat pengaruh. Berdasarkan hasil 
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pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variable peran audit 

internal mempengaruhi pencegahan kecurangan di Yayasan Pendidikan Islam 

Al-Barokah Cikembar Sukabumi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran yang diharapkan 

menjadi masukan-masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai berikut: 

1. Lembaga harus menyiapkan staf audit internal khusus dalam melakukan 

audit seluruh unit yang berada di bawah naungan yayasan, agar bekerja 

lebih optimal dalam melakukan pengauditan sesuai dengan posedur 

audit yang berlaku. 

2. Lembaga harus lebih mementingkan kesejahteraan karyawan, agar 

kinerja meraka meningkat sehingga tingkat kecurangan menurun. 

3. Lembaga jangan hanya melakukan pengauditan laporan keuangan saja, 

akan tetapi lembaga juga harus melakukan pengauditan barang 

inventaris agar terpelihara dengan baik sehingga lembaga tidak terus 

melakukan pembelian atas barang yang hilang. 

 


