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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

komitmen organisasi, ketaatan aturan akuntansi, keefektifan 

pengendalian internal, serta asimetri informasi terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah 

komitmen pegawai terhadap organisasi SKPD di Kabupaten Ciamis 

tidak selalu diikuti dengan semakin kuatnya kecenderungan pegawai 

untuk melakukan kecurangan akuntansi. 

2. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat ketaatan pegawai SKPD Kabupaten 

Ciamis terhadap aturan akuntansi, maka akan semakin rendah tingkat 

kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi. 

3. Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik tingkat keefektifan pengendalian 

internal di bagian keuangan SKPD Kabupaten Ciamis, maka akan 

semakin rendahnya tingkat kecenderungan pegawai untuk 

melakukan kecurangan akuntansi. 
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4. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

asimetri informasi di SKPD Kabupaten Ciamis tidak selalu diikuti 

dengan semakin tingginya kecenderungan pegawai untuk melakukan 

kecurangan akuntansi. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Variabel Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. SKPD 

Kabupaten Ciamis perlu menerapkan berbagai kebijakan yang tepat, 

khususnya yang terkait dengan ketaatan aturan akuntansi. Cara yang 

dapat dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berupa pelatihan-pelatihan 

kepada para pegawai terhadap aturan-aturan akuntansi dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta laporan kinerja 

agar peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi dapat 

dikurangi. 

2. Variabel Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. SKPD 

Kabupaten Ciamis perlu menerapkan berbagai kebijakan yang tepat, 

khususnya yang terkait dengan peningkatan keefektifan 

pengendalian internal dan juga perlu mengadakan pelatihan-

pelatihan. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui 
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penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang tepat 

yang didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang akurat 

demi mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan 

keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau 

dipatuhinya hukum dan peraturan oleh para pegawai sehingga segala 

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan SKPD di Kabupaten 

Ciamis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi 

kecurangan akuntansi yang mungkin dapat terjadi. 

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian keuangan SKPD 

Kabupaten Ciamis, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

meneliti dalam lingkup yang lebih luas dan dapat memberikan 

kontribusi yang berarti. 

2. Penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 

24,8%. Hal ini mengartikan bahwa masih ada variabel lain sebesar 

75,2% diluar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan variabel lain yang dimungkinkan dapat 

mempengaruhi variabel kecenderungan kecurangan akuntansi misal 

variabel kesesuaian kompensasi, budaya etis, perilaku tidak etis, dan 

moralitas.  

3. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda menggunakan 

software SPSS for windows yang hanya menguji antar variabel 

independen dengan variabel dependen. Diharapkan penelitian 

selanjutnya menggunakan model yang lebih rinci agar hasil 



91 

 

 

 

pengujian lebih jelas misal model Structural Equation Model (SEM) 

dengan menggunakan software partial least square (PLS) yang 

menguji antar variabel independen dengan variabel independen dan 

menguji antar variabel independen dengan variabel dependen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


