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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh peran auditor internal 

terhadap pencegahan fraud dengan pengendalian internal dan Good 

Corporate Governance sebagai variabel intervening. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Peran auditor internal berpengaruh terhadap pengendalian 

internal. 

2. Peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud. 

3. Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap Good 

Corporate Governance. 

4. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud. 

5. Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud. 

6. Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud melalui pengendalian internal. 

7. Peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud melalui Good Corporate Governance. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah 

ditentukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut untuk digunakan 

sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel komite audit yang mungkin dapat berpengaruh lebih 

terhadap pencegahan fraud atau mencoba pengendalian 

internal dan Good Corporate Governance menjadi variabel 

moderasi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang 

lingkup penelitian tidak hanya terbatas pada Bank Jatim, akan 

tetapi BUMN dan BUMS lain. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah 

sampel yang lebih banyak guna mendapatkan hasil penelitian 

yang optimal. 

5.3. Keterbatasan dan Implikasi 

5.3.1. Keterbatasan 

Penelitian ini pun juga memiliki beberapa keterbatasan. Berikut ini 

adalah keterbatasan yang dialami peneliti, yaitu dalam proses pengambilan 

data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang 

tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya karena adanya 

perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman masing-masing 

responden. 

 



88 
 

 

5.3.2. Implikasi 

Implikasi dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Berikut ini adalah implikasi dari penelitian ini: 

1. Implikasi Teoritis 

Perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan usahanya 

harus dapat mencegah segala kemungkinan tindakan fraud yang 

dapat terjadi. Tindakan pencegahan fraud adalah suatu tindakan 

yang mutlak dilakukan dan harus dijalankan dengan sebaik 

mungkin oleh setiap perusahaan karena dampak kerugian yang 

ditimbulkan akan sangat berpengaruh terhadap perusahaan itu 

sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai elemen seperti 

peran auditor internal, pengendalian internal dan Good 

Corporate Governance akan dapat mendeteksi dan mencegah 

fraud dengan efektif apabila diaplikasikan dengan baik. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

bagi manajemen perusahaan untuk dapat menerapkan dengan 

baik tiga komponen seperti, peran auditor internal, pengendalian 

internal dan Good Corporate Governance. Kombinasi dari tiga 

elemen tersebut apabila diaplikasikan dengan baik maka dapat 

meminimalisir tindakan fraud di dalam perusahaan itu sendiri. 

Sehingga perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat 

berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan baik itu 
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perusahaan secara keseluruhan maupun pihak investor 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 




