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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil peneliian yang telah dipaparkan 

sebelumnya mengenai pengaruh profeionaslisme auditor internal, penerapan good 

corporate governance dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan 

pada Bank BJB, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut : 

1. Profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh yang kecil terhadap 

pencegahan kecurangan pada Bank BJB dengan hubungan searah yang berarti 

jika profesionalisme auditor internal meningkat maka pencegahan kecurangan 

pun akan meningkat. 

2. Penerapan good corporate governance berpengaruh cukup besar terhadap 

pencegahan kecurangan pada Bank BJB dengan hubungan yang searah, hal ini 

menunjukkan bahwa jika penerapan good corporate governance meningkat 

maka pencegahan kecurangan pun akan meningkat. 

3. Whistleblowing system berpengaruh kecil terhadap pencegahan kecurangan 

dengan hubungan yang searah, ini berarti bahwa jika whistleblowing system 

meningkat maka pencegahan kecurangan pun akan meningkat. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan setelah pembahasan, hasil penelitian dan 

kesimpulan dipaparkan sebelumnya mengenai pengaruh profesionalisme auditor 
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internal, penerapan good corporate governance dan whistleblowing system 

terhadap pencegahan kecuragan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Praktis 

1. Terkait dengan profesionalisme auditor internal pada Bank BJB diharapkan 

dapat menerapan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan 

dalam menjalankan tugasnya serta mengikuti pelatihan khusus berjangka 

Panjang dan mendapatkan sertifikat dibidang audit. 

2. Bagi Bank BJB diharapkan dapat lebih mempertanggungjawabkan segala 

aktifitas dalam perusahaan. 

3. Bagi Bank BJB sebagai tempat penelitian dihadapkan dapat membuat 

mekanisme yang mudah dalam penyampaian laporan pelanggaran selain itu 

juga serta lebih mendorong karyawan agar lebih berani dalam melaporkan 

tindakan kecurangan yang diketahuinya. 

5.2.2 Saran Akademik  

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntasni 

terutama ilmu pemeriksaan akutansi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang nantinya  akan 

menambahkan faktor atau variabel lain diluar yang telah disampaikan dalam 

penelitian ini karena masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen selain itu juga menggunakan unit analisis ataupun populasi 
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dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori 

serta konsep yang ada. 


