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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Crowe’s Pentagon 

(tekanan, kesempatan, pembenaran, kemampuan dan arogansi) sebagai variabel 

independen berpengaruh Terhadap variabel dependen Tingkat Fraud Pengelolaan 

Dana Desa pada Desa Bencoy, Desa Cireunghas, Desa Cipurut, Desa Cikuutug, 

Desa Tegalpanjang Kecamatn Cireunghas, dan Desa Sukaresmi, Desa Sukamantri, 

Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Maka dapat ditarik 

kesimpulan-kesimpuan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t 

(parsial) menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. Artinya bahwa seseorang 

yang melakukan tindakan kecurangan tidak selalu di awali dengan 

adanya tekanan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t 

(parsial) menunjukkan bahwa kesempatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. Arinya bahwa ada faktor 

lain yang mendukung seseorang melakukan tindakan kecurangan 

seperti pengendalian internal yang lemah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t 

(parsial) menunjukkan bahwa pembenaran berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. Artinya seseorang yang 
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mempunyai alasan dan menggap hal itu wajar cenderung melakukan 

tindakan kecurangan. Beberapa kasus Kepala Desa di Kabupaten 

Sukabumi yang melakukan tindakan kecurangan itu karena merasa 

bahwa dirinya wajar melakukan tindakan kecurangan dan mendapatkan 

hasil dari tindakan kecurangan tersebut. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t 

(parsial) menujukkan bahwa kemampuan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. Artinya bahwa seseorang 

yang memiliki kemampuan seperti kemampuan melihat situasi. 

Kemampuan mengetahui, mengerti dan memahami kelemahan sistem 

pengendalian internal dan pengawasan organisasi / perusahaan besar 

kemungkinan seseorang melakukan tindakan kecurangan. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang di uji menggunakan uji statistik t 

(parsial) menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat fraud pengelolaan dana desa. Artinya jika seseorang yang 

menggap bahwa peraturan perusahaan dan pengendalian internal tidak 

berlaku untuk dirinya dan mempunyai sifat senioritas atas jabatan atau 

hak yang dimiliki, besar kemungkinan seseorang tersebut melakukan 

tindakan kecurangan atau penyimpangan (fraud). 

6. Berdasarkan hasil penenlitian yang di uji menggunakna uji statistik F 

(simultan) menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, pembenaran, 

kemampuan dan arogansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

fraud pengeolaan dana desa. Artinya besar kemungkinan seseorang 
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melakukan tindakan kecurangan (fraud) apabila mengalami kelima 

kondisi tersebut. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti sebagai berikut. 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menyatakan bahwa tekanan tidak 

berpengaruh signfikan terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. 

Perlu diperhatikan bahwa tekanan, baik itu tekanan internal maupun 

eksternal yang diberikan terhadap seorang pegawai dapat memicu 

orang tersebut melakukan tindakan kecurangan. Untuk mengatasi hal 

tersebut pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat 

memperketat aturan-aturan yang telah disusun. Selain tu, mendekatkan 

diri kepada Tuhan merupakan salah satu solusi untuk mencegah 

tindakan kecurangan. 

2. Uji hipotsis kedua menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat fraud pengeloaan dana desa. Seseorang 

dapat melakukan tindakan kecurangan karena meliha adanya 

kesemoatan yang seolah-olah diberikan oleh lemahnya sistem 

pengendalain internal yang telah dibuat. Peningkatan pengendalian 

internal, saling mengingatkan bahwa posisi atau jabatan yang 

diperoleh saat ini merupakan suatu amanah dapat memperkecil suatu 

kesempatan dan dapat mengubah pola pikir seseorang untuk tidak 
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melakukan tindakan kecurangan dan berusaha untuk menajdi lebih 

baik. 

3. Uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa pembenaran berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. Pengenalan 

teori fraud kepada para pegawai sangat diperlukan sehingga alasan-

alasan atas pembenaran yang dilakukan merupakan hal yang salah. 

Selain itu peningkatan keimanan pegawai melalui ceramah-ceramah 

keagamaan dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan yang 

diharapkan dapat mengingatkan bahwa tindakan kecurangan dan 

alasan yang telah disiapkan adalah hal yang salah. 

4. Berdasarkan uji hipotesis ke empat menyatakan bahwa kemampuan 

berpengaruh positif terhadap tingkat fraud pengelolaan dana desa. 

Meningkatkan pengendalian internal dan memperjelas tugas pokok 

serta fungsi dari masing-masing perangkat desa dan selalu berfikir 

positif dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan 

kecurangan. 

5. Berdarakan uji hipotesis ke lima menyatakan bahwa arogansi secar 

aparsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat fraud pengelolaan 

dana desa. Melakukan sosialisai dan edukasi atau pembelajaran, saling 

mengingatkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa 

yang jujur, bersih, dan akurat diharapkan dapat mengurangi sikap 

arogansi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. 
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6. Dari hasil pengujian statistik dan hipotesis menyatakan bahwa secara 

simultan teori Crowe’s Pentagon berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat fraud pegelolaan dana desa. Diharapkan untuk pemerintah 

pusat dapat mengontrol langsung penggunaan dana desa, karena 

peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa terus berubah 

maka  harus lebih banyak di sosialisasikan. Untuk peneliti selanjutnya 

agar menambahkan dan mengembangkan variabel penelitian juga 

memperluas sampel agar hasil dapat digeneralisasi dan agar data 

penelitian lebih nyata dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


