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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

pada CV. Agung Mas Motor Kota Sukabumi untu mengetahui seberapa besar 

pengaruh pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud) secara parsial dan simultan, maka dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dengan hasil uji t sebesar 

4,290 dan signifikansi sebesar 0,000. Pengendalian internal yang 

diterapkan oleh CV. Agung Mas Motor berada dalam kriteria sangat baik. 

Dilihat dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap 

pencegahan kecurangan (fraud) dengan hasil uji t sebesar 2,249 dan 

signifikansi sebesar sig 0,031. Kepuasan kerja karyawan yang diperhatikan 

oleh CV. Agung Mas Motor berada dalam kriteria sangat baik. Dilihat dari 

aspek pekerjaan itu sendiri, gaji, rekan sekerja, atasan, promosi dan 

lingkungan kerja. 
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3. Pengendalian internal dan Kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) 

dengan hasil uji F sebesar 17,897 dengan nilai sig = 0,000. Hal ini berarti 

bahwa apabila indikator pada pengendalian internal dan kepuasan kerja 

sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

akan mengurangi terjadinya kecurangan. 

5.2  Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk 

mengantisipasi permasalahan dalam pengendalian internal dan kepuasan kerja dan 

untuk lebih meningkatkan lagi tidak ada salahnya melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Bagi CV. Agung Mas Motor Kota Sukabumi: 

a) Perusahaan perlu lebih meningkatkan pengendalian internal terutama 

dalam merekrut karyawan yang handal dan terpercaya 

b) Diberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana pencegahan 

kecurangan (fraud) kepada semua karyawan 

c) Tidak adanya rangkap jabatan antara accounting dan finance untuk 

menghindari tindakan kecurangan (fraud) pada perusahaan 

d) Selain adanya audit internal pada perusahaan harus ada juga audit 

eksternal agar lebih efektif 

e) Perusahaan harus lebih memperhatikan tingkat kepuasan kerja seluruh 

karyawan dalam pekerjaan sesuai dengan porsi jabatannya dan 

dilaksanakan secara berkala supaya karyawan merasa nyaman bekerja 

dan meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan tersebut. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya: 

a) Peneliti mendatang diharapkan mengembangkan model yang sudah ada 

dengan menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi 

pencegahan kecurangan (fraud). 

b) Daftar item pernyataan dalam kuesioner, responden yang digunakan 

sebaiknya diperbanyak agar memperoleh hasil yang lebih optimal. 


