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BAB V PENUTUP 

 

Bab V ini menyajikan simpulan dan saran. Bab ini akan membahas 

simpulan penelitian, saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan keterbatasan 

penulis dalam melakukan penelitian. 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

sistem pengendalian internal dan good corporate governance terhadap 

pencegahan kecurangan laporan keuangan dengan moralitas individu sebagai 

variabel moderasi pada Kantor Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi, maka hasil 

penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh namun tidak signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa 

tinggi dan rendahnya sistem pengendalian internal tidak dapat 

mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencegah kecurangan. 

2. Good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukan bahwa 

tingginya penerapan good corporate governance dalam instansi maka 

semakin tinggi pula kemampuan pegawai dalam melakukan pencegahan 

kecurangan laporan keuangan. 

3. Moralitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian 

internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Maka dapat 
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diartikan bahwa meskipun seorang instansi memiliki sistem pengendalian 

internal, penerapan moralitas individu belum mampu memperkuat atau 

memperlemah kemampuan pegawai dalam melakukan pencegahan 

kecurangan laporan keuangan. 

4. Moralitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh good corporate 

governance terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Maka 

dapat diartikan bahwa meskipun penerapan gcg disuatu instansi tinggi, 

moralitas yang dimiliki individu belum mampu memperkuat atau 

memperlemah kemampuan pegawai dalam melakukan pencegahan 

kecurangan laporan keuangan. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengajukan saran berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian internal dan 

good corporate governance terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan 

dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Saran dari penulis yaitu 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyebaran kuesioner di Kota 

maupun Kabupaten Bekasi. 

5.3 Keterbatasan 

 

Bedasarkan pada proses penelitian, ada keterbatasan yang dialami dan 

dapat menjadi faktor untuk lebih di perhatikan bagi peneliti yang akan datang 

dalam menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 

jumlah responden penelitian hanya 51 orang yang tentunya masih kurang untuk 
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menggambarkan keadaan secara keseluruhan. Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya, lebih memperbanyak responden agar hasil penelitian yang 

disimpulkan dapat mewakilkan kondisi secara keseluruhan. 


