
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak audit internal terhadap pencegahan 

dan pendeteksian fraud dipenggunaan dana hibah (AEPI) madrasah se-Lampung. 

Untuk menjawab tujuan diatas, penulis melakukan survey kuisioner atas staf 

MDC Lampung yang terlibat didalam audit internal penggunaan dana hibah 

(AEPI) medrasah se-Lampung. Berdasarkan data 14 responden, saya menganalisis 

data tersebut dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), 

khususnya SmartPLS. 

 

Penulis menemukan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak atau tidak diterima. 

Dan hasil olah data SmartPLS menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh 

positif terhadap pendeteksian fraud. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

diterima. 
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Dari hasil analisis diatas, audit internal dipenggunaan dana hibah madrasah 

(AEPI) se-Lampung yang dilakukan oleh MDC Lampung sudah cukup baik, 

namun pengendalian internal penggunaan dana hibah perlu ditingkatkan. Hal ini 

didukung dengan:  

1. Audit Internal diberikan tanggung jawab yang luas untuk menjamin 

jangkauan audit di lingkungan unit-unit usaha. Dengan diberikan tanggung 

jawab yang luas maka Audit Internal telah bersikap mandiri dalam 

menjalankan tanggung jawabnya terhadap pencegahan dan pendeteksian 

fraud.   

2. Audit Internal bersikap objektif dalam setiap pekerjaan auditnya. Hal ini 

memudahkan untuk mendeteksi tindak fraud yang terjadi.  

3. Audit Internal sudah menerapkan  pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini diperlukan 

untuk melaksanakan pemeriksaan secara cepat dan pantas.  

4. Audit Internal menerapkan ketelitian profesional di dalam melaksanakan 

tanggung jawab  auditnya. Hal ini menjadikan informasi yang di dapat 

benar-benar nyata keadaannya, tanpa harus ada rekayasa apapun.  

5. Audit Internal ikut berperan aktif dalam pencapaian tujuan penggunaan 

dana hibah.   

6. Setiap kegiatan pemeriksaan internal direncanakan terlebih dahulu. 

Dengan diadakan perencanaan terlebih dahulu akan mempermudah, 

mempercepat Audit Internal di dalam menjalankan tanggung jawabnya 

untuk mencegah dan mendeteksi fraud. 

 



68 
 

Pencegahan  fraud dipenggunaan dana hibah madrasah (AEPI)se-Lampung sudah  

cukup memadai. Hal ini ditandai dengan :   

1. Terdapat komitmen yang kuat antara pengurus, pegawai untuk 

melaksanakan kebijakan anti fraud sehingga pencegahan fraud  di unit-

unit usaha berjalan efektif.  

2. Audit Internal  sudah melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan 

evaluasi berkala dan aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Hal ini 

memudahkan Audit Internal dalam melakukan pengawasan agar tidak 

terjadi fraud.   

3. MDC Lampung memiliki staf berpengalaman, khususnya staf yang peka 

terhadap sinyal-sinyal fraud. 

 

Pendeteksian fraud dipenggunaan dana hibah madrasah (AEPI) yang dilakukan 

MDC Lampung sudah cukup memadai. Hal ini ditandai dengan :   

1. Pengurus MDC Lampung sudah membuka media audit (kotak saran) 

untuk menerima masukan atau pengaduan tindak  fraud. Hal ini 

memudahkan Audit Internal untuk mengumpulkan informasi terkait 

adanya tindak fraud.  

2. Audit Internal sudah melakukan pengawasan terhadap risiko yang terjadi 

di lapangan. Hal ini memudahkan Audit Internal dalam melakukan 

pendeteksian kemungkinan terjadinya tindak fraud.  
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5.2  Keterbatasan dan Saran 

 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain, hanya menggunakan 

tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu audit internal, pencegahan 

fraud dan pendeteksian fraud. Selanjutnya penelitian ini hanya terbatas pada 

penggunaan dana hibah madrasah (AEPI) se-Lampung. Pada penelitian ini juga 

hanya terdapat responden yang kecil, karena responden hanya 14 responden. Hal 

ini dikarenakan ketidakmungkinan untuk menjangkau elemen sampel serta 

tingginya biaya yang diperlukan. 

 

Penelitian ini hanya terdapat tiga variabel, sehingga bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu menambah atau memodifikasi variabel-variabel yang 

berhubungan dengan audit internal dengan pencegahan ataupun pendeteksian 

fraud. Peneliti juga menyarankan agar sampel yang diteliti untuk diperluas 

sehingga dapat mewakili audit internal secara keseluruhan dalam mendeteksi 

ataupun mencegah terjadinya tindakan fraud. 

 

Adapun beberapa saran yang coba saya ajukan untuk MDC Lampung dalam 

melakukan audit inernal untuk mencegah dan mendeteksi fraud diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

1. Dalam penerimaan pegawai seleksi pegawai secara ketat dengan cara 

menguji dari kemampuan, kejujuran, latar belakang, dan lain sebagainya. 

Lebih baik lagi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang handal.  

2. Tingkatkan kompetensi (ilmu pengetahuan, skill dll) pegawai dalam 

melakukan pelatihan dan pendidikan. Hal ini akan membuat pencegahan 

dan pendeteksian fraud  semakin efektif. 
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3. Tingkatkan kesejahteraan  agar para pegawai tidak merasa dimanfaatkan 

tenaga dan keterampilannya saja, hal ini bisa menghindari tindakan fraud  

yang mungkin dilakukan pegawai. 

4. Pelihara iklim keterbukaan dalam bekerja. Hal ini akan menciptakan 

suasana kerja yang positif karena semua keluhan dan harapan dari para 

pegawai dapat dikelola dengan baik.  


