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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan masalah yang 

telah dirumuskan pada bab satu dan juga berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab empat dengan bantuan analisis statistik. Analisisastatistik tersebut 

dilakukanadenganamenggunakanaanalisisaregresialinearaberganda. 

Selainaituajugaadilakukanasuatuapengujianahipotesisadengan menggunakan 

uji t, uji f dan ujiakoefisien determinasi yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh 

moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecurangan (Fraud). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: 

1. Variabel  moralitas individu terhadap kecurangan (Fraud) secara parsial (uji t) t 

hitung lebih besar dari t tabel yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara 

moralitas individu terhadap kecurangan (Fraud). Hal ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang diteliti oleh Arianiadkk (2014) menunjukam bahwa 

moralitasaindividuAberpengaruhAsignfikananegatif terhadap kecenderungan 

kecurangan, artinyaasemakinatinggiamoralitasaindividuayang di miliki pegawai 

makaakecuranganaakanasemakinamenurun. 

2. Variabel  pengendalian internal terhadap kecurangan (Fraud) secara parsial (uji 

t) t hitung lebih kecil dari t tabel yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengendalian internal terhadap kecurangan (Fraud). Kondisi ini disebabkan 
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karenaaefektif atau tidak efektifnya sistem pengendalian internal tidak menjamin 

menurunnyaakecurangan (Fraud), walaupunasistemapengendalian internal 

sudahaefektifanamunakecenderunganauntukamelakukan kecurangan (Fraud) 

masih bisa terjadi. Terdapat hal yang diduga menjadi alasan mengapa 

pengendalianainternalatidakaberpengaruhasignifikan, yaituatekananadariaorang 

lainaatauapimpinanauntukamelakukanakecurangan (Fraud). 

3. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel moralitas individu dan 

pengendalian internal terhadap kecurangan (Fraud) di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sukabumi. YangaartinyaaH0aditolak dan Ha diterima yang 

menunjukanabahwaaterdapatapengaruhAvariabel moralitas individu dan 

pengendalian internal terhadap kecurangan (Fraud) secara simultan. 

Berdasarkanahasilaperhitunganakoefisienadeterminasiadiketahui bahwa nilai 

Kd =21,3. Makaadapatadisimpulkanabahwaapengaruhamoralitasaindividuadan 

pengendalianainternalaterhadapakecurangan (Fraud) dalamakriteriaakecil, dan 

sisanyaasebesar 78,7% dipengaruhiaolehafaktoralainayangatidakaditeliti.  

5.2 Saran 

 Berdasarkanahasilapenelitianayangadilakukan, makaapenelitiamengajukan 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan 

simpulanadanaketerbatasanayangadihadapi, makaaberikutaini beberapa saran yang 

dapatadipertimbangkan: 

1. Penulis menyarankan supaya instansi selalu mengadakan sebuah kegiatan 

keagamaan. Seperti pengajian guna membangun moral yang baik untuk para 

pegawai sehingga dengan moral yang baik diharapkan dapat menekan 
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kecurangan yang akan terjadi. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan 

penelitian dengan lebih banyak item pernyataan dan instansi yang lebih besar 

dengan lebih banyak pegawai di dalamnya supaya diharapkan dapat memperoleh 

hasil yang lebih akurat. 

2. Peneliti menyarankan pengendalian internal harus lebih diperhatikan supaya 

dapat menekan kecurangan yang ada. Bagi peneliti lain diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan lebih banyak item pernyataan, dan instansi yang 

lebih besar ataupun instansi yang sama. Namun di daerah yang berbeda supaya 

diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan hasil yang dapat 

diperbandingkan. 

3. Peneliti menyarankan agar instansi dapat mempertahankan atau meningkatkan 

moralitas individu para pegawai serta melakukan pengendalian internal pada 

setiap kegiatan yang ada pada instansi. Dengan harapan dapat menekan 

kecurangan yang ada pada instansi. Sedangkan untuk peneliti lain, diharapkan 

dapat melakukan penelitian pada instansi ataupun perusahaan yang lebih besar. 

Dengan lebih banyak pegawai didalamnya serta dengan lebih banyaknya 

variabel guna memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 


