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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 

latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, pelatihan serta pemberian 

informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP pada koperasi di 

Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis 

data peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa     yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh latar belakang pendidikan terhadap implementasi SAK ETAP” 

ditolak dan      yang menyatakan “terdapat pengaruh latar belakang 

pendidikan terhadap implementasi SAK ETAP” diterima. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa     yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh jenjang pendidikan terhadap implementasi SAK ETAP” ditolak dan 

    yang menyatakan “terdapat pengaruh jenjang pendidikan terhadap 

implementasi SAK ETAP” diterima. 
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3. Hasil penelitian membuktikan bahwa     yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh pelatihan terhadap implementasi SAK ETAP” ditolak dan     yang 

menyatakan “terdapat pengaruh pelatihan terhadap implementasi SAK 

ETAP” diterima. 

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa     yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK 

ETAP” ditolak dan     yang menyatakan “terdapat pengaruh pemberian 

informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP” diterima. 

5. Hasil penelitian membuktikan bahwa     yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, pelatihan serta 

pemberian informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP” 

ditolak dan     yang  menyatakan “terdapat pengaruh latar belakang 

pendidikan, jenjang pendidikan, pelatihan serta pemberian informasi dan 

sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP” diterima. 

1.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat 

memberikan saran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP yang terdiri dari (latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, pelatihan 

serta pemberian informasi dan sosialisasi), maka peneliti mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu : 

1. Bagi koperasi-koperasi yang ada dalam naungan Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi khususnya 

pegawai yang bekerja di bagian akuntansi diharapkan berlatar belakang 
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pendidikan akuntansi atau ekonomi karena akan lebih mudah memahami 

mengenai isi SAK ETAP sehingga laporan keuangannya akan sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

2. Bagi koperasi-koperasi yang ada dalam naungan Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi khususnya 

pegawai yang bekerja di bagian akuntansi sebagian besar sudah memiliki 

jenjang pendidikan yang tinggi tetapi dalam pelaksanaan implementasi 

SAK ETAP belum, dikarenakan materi yang diterima selama belajar 

dengan praktek yang sesungguhnya berbeda. Jadi, bagi pegawai yang 

bekerja di bagian akuntansi harus bisa menyesuaikan standar yang 

diberlakukan oleh pemerintah mengenai penerapan SAK ETAP.  

3. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Kabupaten Sukabumi hendaknya melakukan petihan, selama ini pelatihan 

akuntansi yang ada lebih bersifat seminar sehari, sehingga hanya 

memberikan teori namun kurang dalam hal prakteknya. Sedangkan, 

metode pelatihan yang diharapkan oleh pegawai yang bekerja di bagian 

akuntansi koperasi terkait SAK ETAP ini adalah dengan cara pelatihan 

yang berkelanjutan dengan pemberian modul praktek sehingga laporan 

keuangan akan sesuai dengan SAK ETAP. 

4. Bagi koperasi-koperasi yang ada dalam naungan Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 

hendaknya mengikuti pemberian informasi dan sosialisasi yang diadakan 

oleh berbagai pihak seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 
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Kabupaten Sukabumi dan Ikatan Akuntan Indonesia, Lembaga Pendidikan 

Tinggi Serta Organisasi seperti LSM atau organisasi lainnya). Pemberian 

informasi dan sosialisasi mampu menambah pengetahuan pegawai yang 

bekerja di bagian akuntansi koperasi terkait SAK ETAP dan memotivasi 

pegawai untuk menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan 

keuangan. 

5. Bagi koperasi-koperasi yang ada dalam naungan Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 

hendaknya menyusun laporan laporan keuangan secara komparatif antar 

periode sehingga pengguna laporan keuangan dapat melakukan analisis 

laporan keuangan guna menilai kinerja keuangan koperasi serta 

memaksimalkan penerapan akuntansi koperasi yang berdasarkan SAK 

ETAP agar kualitas laporan keuangan koperasi dapat meningkat sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan koperasi dapat berguna bagi seluruh 

pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

   

   

 


