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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I  Simpulan 

 Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh 

Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, dan Audit Investigatif terhadap Upaya 

Meminimalisasi Kecurangan (fraud) Laporan Keuangan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel Tindakan Pencegahan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Upaya Meminimalisasi Kecurangan (fraud) Laporan Keuangan. Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak dapat meningkatkan upaya meminimalisasi kecurangan 

(fraud) laporan keuangan. 

b. Variabel Pendeteksian tidak berpengaruh signifikan terhadap Upaya 

Meminimalisasi Kecurangan (fraud) Laporan Keuangan. Hal ini 

disebabkan karena pendeteksian dini yang dilakukan oleh perusahaan 

tidak diterapkan dengan efektif sehingga upaya meminimalisasi 

kecurangan (fraud) laporan keuangan tidak maksimal. 

c. Variabel Audit Investigatif berpengaruh signifikan terhadap Upaya 

Meminimalisasi Kecurangan (fraud) Laporan Keuangan. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin cepat audit investigatif dilakukan maka 

upaya meminimalisasi kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh 

perusahaan akan ditingkatkan sesui dengan kebutuhan yang dibutuhkan 

perusahaan . 

d. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R2) diketahui bahwa pengaruh 

yang dihasilkan dari variabel Tindakan Pencegahan, Pendeteksian, dan 

Audit Investigatif sebesar 22,2%. Sedangkan sisanya 77,8% Upaya 

Meminimalisasi Kecurangan (fraud) Laporan Keuangan bisa disebabkan 

oleh faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, wistleblowing dan lain-

lain. 

e. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin terjadi dikarenakan oleh sampel 

dan lokasi yang menjadi objek penelitian dan waktu pelaksanaan 
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penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan 

memberikan saran guna menyempurnakan keterbatasan yang ada agar peneliti 

selanjutnya menjadi lebih abaik, antara lain: 

a. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah objek untuk 

menjangkau seluruh auditor yang bekerja di KAP, khususnya auditor yang 

telah terdaftar sebagai anggota IAPI. 

b. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode tambahan 

seperti wawancara langsung kepada responden untuk mengetahui kondisi 

responden yang sebenarnya berdasarkan jawaban yang diberikan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah variabel yang 

akan diteliti dengan variabel lain yang diduga juga dapat mempengaruhi 

seperti budaya organisasi, wistleblowing dan lain-lain. 

Selain itu saran praktis yang diharapkan agar bermanfaat bagi Kantor 

Akuntan Publik adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada Auditor untuk lebih maksimal dalam proses auditing serta dapat memahami 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tindakan pencegahan, 

pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan 

(fraud) dalam laporan. 
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