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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh 

Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa pada 

Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengendalian Internal pada Kantor 

Pertanahan Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik, hal ini didukung oleh 

komponen pengendalian internal seperti: lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan 

yang telah diperhatikan dan dijalankan dengan baik dan memadai sehingga 

sangat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencegahan Fraud Pengadaan Barang 

dan Jasa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dapat dikatakan baik, hal ini 

tercermin dari dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana 

Kantor memberikan kebebasan kepada penyedia barang dan jasa untuk 

mengikuti lelang dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah 

ditetapkan dan dapat mengikuti persaingan yang terjadi antar para penyedia 

barang secara kompetitif dan tidak adanya intervensi, maka proses 
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pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan Terbuka dan Bersaing. 

Manajemen Kantor juga melakukan penseleksian mental dan juga tingkat 

kejujuran para pegawai secara ketat dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai 

rs sebesar 0,485 Hal ini dapat dikatakan hubungan Pengendalian internal 

dalam pencegahan fraud pengadaan barang dapat dikatakan berpengaruh 

sedang. Besarnya pengaruh Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud 

Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sebesar 

17,9 % dan sisanya 82,1 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti 

oleh penulis. Dari perhitungan uji hipotesis, diperoleh bahwa  thitun = 2,474 

lebih besar dari ttabel  = 1,699 ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima artinya 

Pengendalian Internal (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pencegahan 

Fraud Pengadaan Barang dan Jasa (Y). 

 

5.2 SARAN 

1. Bagi Kantor  

Dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran 

yang dapat diberikan berdasarkan pengamatan pada Kantor Pertanahan Kota 

Bandung bahwa pengendalian internal dilakukan langsung oleh pemimpin 

berupa pengawasan melekat yang merupakan tupoksi kepala kantor dan 

pejabat lainnya, untuk lebih mendapatkan efisiensi dan efektifitas serta 
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terhindar dari tindakan-tindakan kecurangan (fraud) pelaksanaan kegiatan 

khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa disarankan untuk 

dibentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) atau semacamnya. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya dalam 

pengendalian internal. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya apabila melakukan penelitian di objek penelitian 

yang sama disarankan menggunakan variabel yang berbeda seperti 

independensi dan profesionalisme auditor internal, komitmen organisasi, 

peran audit internal, regulasi perusahaan dan lain sebagainya,  dikarenakan 

hasil reliabilitas penelitian ini, dengan menggunakan variable pengendalian 

internal memiliki hasil yang reliabel sehingga apabila melakukan penelitian 

dengan variabel dan objek yang sama maka hasil dari penelitian tidak akan 

berubah. 

 

 


