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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN 

IMPLIKASI 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap 

pencegahan fraud. Penelitian ini didukung oleh Taufik (2011), Rendika 

(2013), Hendriani (2013), Armando (2013), Hendriani (2013), Komang dkk 

(2014) 

2. Pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Hasil 

penelitian tidak didukung Taufik (2011), Rendika (2013), Yuliarta (2013), 

Sari (2012), Umar (2012) 

3. Pencegahan fraud berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah, hasil penelitian ini didukung oleh Adeyemi, et al (2012) , Bastian 

(2010) 

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif  terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

5. Pengawasan Internal berpengaruh positif  terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah, hasil penelitian ini didukung oleh Astuti (2016). 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pencegahan fraud, hasil 

penelitian ini didukung oleh Ponamon (2012). 

7. Pengawasan Internal berpengaruh langsung terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah melalui Pencegahan fraud.  
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Dalam meminta ijin penelitian dipemda kota besar tidak begitu mudah, 

sehingga hanya dapat menggunakan 2 objek penelitian di pemda Bogor dan 

Depok.  

2. Tidak banyak penelitian terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) yang telah dilakukan, sehingga penulis kesusahan dalam mencari 

jurnal pendukung. 

3. Dalam tahapan penyebaran kuesioner ada beberapa pegawai yang sedang 

tidak ada di tempat, di karenakan dinas keluar kota. 

4. Dalam pengisian kuesioner saya harus menunggu waktu cukup lama, dikarenakan 

pegawainya sibuk dengan pekerjaan nya mau pun sedang dinas luar. 

5.3.  Implikasi 

5.3.1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dapat berjalan efektif, manajemen pemerintah daerah 

diharapkan akan lebih memperhatikan berpengaruh atau tidaknya pemeriksaan 

eksternal secara teratur dari BPKP atau BPK,  Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintahan terhadap pencegahan fraud. Cara terbaik untuk pencegahan 

fraud apabila dilaksanakanya pendidikan, pelatihan tentang pengendalian 

intern yang diikiuti dengan peningkatan kompetensi serta diterapkannya 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

5.3.2. Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan 

masukan kepada pihak terkait pemerintah daerah Bogor dan Depok 

diharapkan lebih memperhatikan pengawasan internal. Semua itu akan 

bermuara pada makin kuatnya tekanan untuk meningkatkan pencegahan fraud 

mutu kehidupan berkarya yang pada gilirannya menuntut pengakuan dan 

penghargaan atas harkat dan martabat para karyawan. Cara terbaik untuk 

meningkatkan pengawasan internal yaitu dengan cara memberikan pelatihan 

dan pendidikan dalam menjalankan pengawasan internal, sehingga diharapkan 
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akan berpengaruh pada pencegahan fraud serta dapat memotivasi kerja 

pegawai yang pada akhirnya mereka akan memberikan kontribusi yang lebih 

besar lagi terhadap pemerintah  

5.3.3. Implikasi penelitian selanjutnya 

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil 

penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan 

mengenai hal sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas 

wilayah cakupan sampel yang tidak hanya pemerintah daerah Bogor dan 

Depok  

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang juga memiliki pengaruh 

terhadap pencegahan fraud dan kualitas laporan keuangan daerah  

3. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel moderasi yaitu 

independensi untuk memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, pengawasan internal terhadap pencegahan fraud serta 

implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.


