
50 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan hasil dari penelitian tentang pengaruh kecenderungan 

kecurangan akuntansi terhadap kepatuhan pengendalian internal dan kesesuaian 

kompensasi dalam studi eksperimen pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan uji hipotesis disimpulkan terdapat pengaruh bahwa individu yang 

tidak patuh terhadap pengendalian internal cenderung akan melakukan kecurangan 

akuntansi daripada individu yang patuh terhadap pengendalian internal, dengan 

nilai Sig.<0,05 yaitu senilai 0,000. Penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya (Suryana & Sadeli, 2015) yang menyatakan individu yang tidak 

mendapatkan elemen pengendalian internal cenderung akan melakukan 

kecurangan akuntansi dibanding dengan individu yang mendapatkan elemen 

pengendalian internal. 

2. Berdasarkan uji hipotesis disimpulkan terdapat pengaruh bahwa individu dengan 

kompensasi yang tidak sesuai cenderung akan melakukan kecurangan akuntansi 

daripada individu dengan kompensasi yang sesuai, dengan nilai Sig.<0,05 yaitu 

senilai 0,003. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (F. M. Putri & Sari, 

2019) yang menyatakan individu dengan kompensasi yang tidak sesuai akan 

cenderung melakukan kecurangan akuntansi, dibanding dengan individu yang 

mendapatkan kompensasi sesuai. 
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3. Berdasarkan uji hipotesis disimpulkan individu yang tidak patuh terhadap 

pengendalian internal serta tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai, belum 

tentu cenderung untuk melakukan kecurangan akuntansi, dengan nilai Sig.>0,05 

yaitu senilai 0,669. Penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya (F. M. 

Putri & Sari, 2019), yang berarti menurut penelitian ini, variabel kepatuhan 

pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak saling berinteraksi dalam 

memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi pada penelitian 

(Chandra & Ikhsan, 2015) dan (Suryana & Sadeli, 2015) terdapat faktor selain 

kepatuhan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi dalam 

mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di dalam penelitian ini, sehingga 

berikut beberapa saran untuk diajukan agar dapat dipertimbangkan: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan studi eksperimen, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk meneliti langsung pada suatu perusahaan atau instansi supaya 

dapat lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

2. Pada penelitian selanjutnya diharap menggunakan variabel lain yang mungkin 

dapat berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi seperti moralitas 

individu, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis. 

3. Pada penelitian selanjutnya, untuk variabel kesesuaian kompensasi diharap 

menambah jumlah butir atau item pernyataan pada kuesioner supaya saat 

pengujian reliabilitas dapat diuji dengan rinci


