
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan BUMN 

yang berada di Bandung dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta pembahasan 

yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pengendalian intern di perusahaan BUMN yang berada di Bandung telah 

memadai. 

Hal ini didasari bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 73.125 %, memberikan 

jawaban sangat setuju dan setuju pada item pernyataan dalam kuesioner yang 

berhubungan dengan pengendalian internal kas yang telah dilaksanakan pada 

perusahaan tempat pada responden bekerja. Hal tersebut berarti, pengendalian intern 

telah dilaksanakan secara memadai pada BUMN persero yang ada di kota Bandung. 

2. Tingkat kecurangan kas yang terjadi didalam perusahaan BUMN yang berada di 

Bandung memperoleh persentase sebanyak 68.667% yang dapat dideteksi dari proses 

pengendalian internal kas   

3. Terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal kas terhadap tingkat 

kecurangan kas   pada perusahaan BUMN yang berada di Bandung, hal ini terlihat 

dari : 

1. Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearmen didapat nilai koefisien rs sebesar 

0.840 yang artinya pelaksanaan pengendalian internal kas yang memadai 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kecurangan kas sebesar 0,840. 

2. Perhitungan koefisien determinasi dalam persen, diperoleh hasil sebesar 70.56% 

yang menunjukan bahwa pengendalian internal kas yang memadai sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kecurangan kas sebesar 70.56%. 

3. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa t hitung > t tabel yaitu 4.379 > 

2,306 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Dari hasil kesimpulan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengendalian 

internal kas yang memadai sangat berpengaruh terhadap tingkat kcurangan kas 70.56% 



sedangkan sisanya yaitu sebesar 29.44% adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak masuk dalam penelitian yang dilakukan penulis.    

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian pada perusahaan BUMN yang berada di 

Bandung, maka penulis mencoba memberikan saran kepada pihak perusahaan sebagai 

dasar pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dan juga bagi peneliti selanjutnya, 

sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan 

a. Bagi BUMN persero di kota Bandung, didasari pernyataan responden bahwa 

perusahaan tempat mereka bekerja telah memiliki kualitas pengendalian internal 

kas yang memadai, diharapkan agar segera melaksanakan pembenahan pada 

unsur yang masih memiliki kekurangan dalam rangka untuk meningkatkan 

kualitas pengendalian internal kas agar menjadi lebih baik serta memadai. 

Perusahaan juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tegas mengenai 

kebijakan perusahaan untuk meminimalisir timbulnya kecurangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menelaah lebih dalam serta mengembangkan 

penelitian yang telah dilaksanakan kali ini, mengingat masih banyak BUMN yang 

berada di Bandung, sehingga diharapkan dapat melihat perbedaan antar perusahaan 

BUMN. Selain itu juga bisa dengan menambah penyataan yang ada dalam kuesioner 

yaitu dengan cara mengembangkan indikator variabel yang ada. 

 

  

 

  

  

 


