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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh efektivitas 

pengendalian internal, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Secara parsial variabel efektivitas pengendalian internal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kecencerungan kecurangan akuntansi. 

Semakin baik pengendalian internal yang ditunjukkan dari semakin kecil 

nya skor yang dihasilkan, semakin jarang terjadi nya kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

b. Secara parsial variabel asimetri informasi memiliki pengaruh tetapi tidak 

signifikan terhadap kecencerungan kecurangan akuntansi. Hal ini 

dikarenakan pengelola laporan keuangan perusahaan lebih banyak 

mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pihak pengguna 

laporan keuangan atau pihak eksternal perusahaan. 

c. Secara parsial variabel komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dilihat 

dari rata-rata jawaban responden terkait variabel komitmen organisasi 

adalah setuju. Hasil setuju menandakan bahwa para karyawan memiliki 

komitmen yang tinggi yang dapat meminimalisir kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

d. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R2) diketahui bahwa pengaruh 

yang dihasilkan dari variabel independen yaitu efektivitas pengendalian 

internal, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 30,5% sedangkan sisanya 

sebesar 69,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel 

independen yang diteliti seperti kesesuaian kompensasi dan budaya etis. 
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e. Hasil peneltian ini ada yang mendukung hasil penelitian terdahulu dan 

ada juga yang tidak mendukung hasil penelitian terdahulu. Perbedaan 

hasil penelitian ini bisa saja disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, 

tahun penelitian, tempat penelitian, responden penelitian, dan metode 

analisis yang digunakan. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran guna menyempurnakan keterbatasan yang ada, agar penelitian 

selanjutnya menjadi lebih baik. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar lebih 

mengetahui waktu dalam melakukan penelitian terutama dalam waktu penyebaran 

kuesioner sehingga dapat memaksimalkan hasil penelitian, melakukan observasi 

atas objek penelitian untuk mengetahui kesediaan objek penelitian, menggunakan 

alat ukur yang lebih akurat seperti wawancara, mengetahui kondisi sebenarnya 

dalam lapangan, dan diharapkan untuk meneliti faktor- faktor lain yang 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Selain itu beberapa saran praktis yang diharapkan agar bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan memberikan peningkatan 

pengendalian internal melalui SDM dan unsur-unsur pendukung seperti 

aplikasi dan prosedur pengendalian juga dibutuhkan dalam mendukung 

pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan juga diharapkan sering 

memberikan pelatihan tentang kepribadian individu untuk meningkatkan 

kejujuran, adanya keterbukaan informasi yang sesuai antara manajemen 

dan pihak eksternal perusahaan. Dan juga, hasil dari penelitian ini 

diharapkan memberikan informasi kepada perusahaan mengenai 

pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan 

komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. 

Sehingga dapat memberikan gambaran untuk perusahaan dalam 

mencegah kecurangan. 
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b. Bagi Investor. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

investor mengenai efektivitas pengendalian internal dari perusahaan 

dimana investor ingin menanamkan investasi nya, keterbukaan informasi 

dan kesamaan penyampaian informasi khusus nya mengenai laporan 

keuangan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, dan komitmen 

karyawan kepada perusahaan terhadap kecenderungan kecurangan 

akuntansi. Sehingga dapat memberikan gambaran untuk investor dalam 

menanamkan saham nya pada perusahaan agar terhindar dari kerugian. 
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