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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I  Simpulan 

 Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh 

Pengendalian Internal, Kompensasi, dan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan 

Akuntansi pada SKPD di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Variabel Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap 

Kecurangan Akuntansi pada SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin efektif Pengendalian Internal dalam 

instansi, maka semakin terwujud tujuan organisasi tanpa terhalang 

kecurangan. 

b. Variabel Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan 

Akuntansi pada SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan 

karena pegawai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas  dan 

tanggung jawabnya memiliki pandangan untuk melayani masyarakat 

walaupun sebenarnya kompensasi diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pegawai. 

c. Variabel Aturan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan 

Akuntansi pada SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin pegawai taat pada aturan akuntansi maka semakin rendah 

Kecurangan Akuntansi. 

d. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) diketahui bahwa pengaruh 

yang dihasilkan dari variabel Pengendalian Internal, Kompensasi, dan 

Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi pada SKPD di 

Provinsi DKI Jakarta sebesar 16,5%. Sedangkan sisanya 83,5% 

kecurangan akuntansi bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti 

komitmen organisasi, perilaku tidak etis, asimetri informasi 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 SKPD di DKI Jakarta. 

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 komitmen organisasi, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan 

lain-lain. 

Selain itu beberapa saran praktis yang diharapkan agar bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Auditor 

untuk lebih selektif dalam proses auditing serta dapat mendeteksi 

kemungkinan terjadinya keecurangan akuntansi yang dilakukan instansi 

pemerintah maupun istansi swasta. 

b. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan 

dan perubahan yang positif pada tempat peneli melakukan penelitian. 
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