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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya  

tentang pengaruh pelatihan, pengembangan mutu karyawan dan komitmen 

organisasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi dalam meningkatkan 

kinerja karyawan pada Bank BRI di Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan variabel kefektifan pengendalian mutu 

memiliki pengaruh positif dan  signifikan terhadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. Hasil ini berdasarkan thitung 8,111 > ttabel 1,999, dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,033 berada lebih kecil dari pada α = 0,05. Hal ini 

mengindikasikan tinggi rendahnya kefektifan pengendalian mutu berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

2. Hasil penelitian membuktikan aspek pengembangan mutu karyawan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. 

Hasil ini berdasarkan thitung 2,295 > ttabel 1,999, dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,025 berada lebih kecil dari pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan 

tinggi rendahnya pengembangan mutu karyawan berpengaruh tergadap 

pencegahan kecurangan akuntansi. 

3. Hasil penelitian membuktikan aspek komitmen organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Hasil ini 

berdasarkan thitung 4,495 > ttabel 1,999, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 
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berada lebih kecil dari pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan tinggi 

rendahnya komitmen organisasi berpengaruh tergadap pencegahan kecurangan 

akuntansi. 

4. Hasil penelitian membuktikan variabel keefektifan pengendalian intern, 

pengembangan mutu karyawan dan komitmen organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Hasil ini 

berdasarkan F hitung 47,991 > F tabel 2,755 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. Artinya adalah bahwa keefektifan 

pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan komitmen organisasi 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

5. Hasil penelitian membuktikan persentase pengaruh variabel keefektifan 

pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan komitmen organisasi 

terhadap pencegahan kecurangan akuntansi dengan sebesar 63,8% sedangkan 

sisanya 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas tersebut. 

6.2. Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan serta bermanfaat bagi 

peningkatan kinerja karyawan pada Bank BRI di Kota Pekanbaru berdasarkan 

kesimpulan diatas antara lain: 

1. Penelitian ini hanya mengambil variabel keefektifan pengendalian intern, 

pengembangan mutu karyawan dan komitmen organisasi sehingga hanya 

membatasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi 
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pencegahan kecurangan akuntansi pada suatu instansi perbankan untuk 

menciptakan kinerja yang lebih baik. 

2.  Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada bank BUMN. Oleh karena itu, 

diharapkan pada penelitian  selanjutnya dilakukan pada bank selain BUMN 

yang lebih kompleks dengan lingkup wilayah yang lebih luas.  

3.  Berhasilnya beberapa hipotesis yang disusun bisa menjadi masukan bagi 

perbankan untuk mengevaluasi sistem akuntansinya. Dengan dimasukkannya 

variabel keefektifan pengendalian intern, pengembangan mutu karyawan dan 

komitmen organisasi sebagai variabel bebas yang dapat mempengaruhi 

pencegahan kecurangan akuntansi, dapat dijadikan pertimbangan bagi 

perbankan. 

 


