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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji mengenai pengaruh 

integritas auditor, komitmen organisasi, dan penerapan good corporate 

governance di Wilayah Kota Bekasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Integritas auditor berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan 

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa integritas auditor yang dimiliki oleh 

seorang auditor penting dalam melaksanakan tugasnya yaitu pencegahan 

kecurangan laporan keuangan. 

2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan 

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pegawai harus memiliki suatu  

komitmen organisasi yang kuat untuk pencegahan kecurangan laporan 

keuangan.  

3. Penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan good 

corporate governance penting diterapkan di instansi manapun untuk 

pencegahan kecurangan laporan keuangan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran 

sebagai berikut : 
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1. Para auditor diharapkan dapat meningkatkan sikap integritasnya yaitu dengan 

mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat secara benar, tidak 

mengorbankan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, dan jujur, 

karena dengan integritas yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan hasil 

kualitas pemeriksaannya dan dapat mencegah kecurangan laporan keuangan. 

2. Komitmen organisasi yang dimiliki setiap individu harus ditingkatlan agar 

karyawan tidak mengundurkan diri,  tetap melanjutkan pekerjaannya, dan 

tetap bertahan di dalam organisasi tersebut untuk mencegah kecurangan 

laporan keuangan di organisasi tersebut.  

3. Penerapan good corporate governance sudah baik namun perlu ditingkatkan 

lagi dalam hal transparasi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, 

dan kesetaraan agar intansi tersebut dapat dipercaya oleh publik.  

5.3 Keterbatasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel integritas auditor, komitmen 

organisasi, dan penerapan good corporate governance sebagai variabel yang 

mempengaruhi pencegahan kecurangan laporan keuangan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya, seperti sistem 

pengendalian internal, moralitas individu, budaya organisasi, dan peran audit 

eksternal. 

2. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat lebih memperbanyak responden 

sehingga hasil penelitian yang disimpulkan dapat mewakilkan kondisi secara 

keseluruhan. 


