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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan   

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 

penerapan SAK ETAP dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pada Koperasi di Kab Sukabumi, peneliti menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan SAK 

ETAP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi mempunyai pedoman 

akuntansi tersendiri yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah. Hal ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukan  nilai 

signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,340 > 0,05 (5%) yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SAK ETAP terhadap 

kualitas laporan keuangan secara parsial. 

2. Hasil dari hipotesis kedua menyatakan kompetensi sumber daya manusia 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selama ini, hanya 

sebagian kecil koperasi yang memperhatikan kompetensi karyawannya. Hal ini 

berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukan  nilai signifikansi dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,000 < 0,05 (5%) yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kompetesni sumberdaya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan secara parsial. 
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3. Hipotesis terakhir menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan 

SAK ETAP dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan. Kedua variable yang diuji saling mendukung satu sama lain, dimana 

tanpa adanya kompetensi walaupun standar laporan keuangan yang digunakan 

adalah SAK ETAP, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan 

berkualitas. Dari hasil uji F tersebut dapat dilihat bahwa  Fhitung > Ftabel 

(14,063 > 3,096) Hal ini membuktikan bahwa 𝐻𝑜  ditolak dan 𝐻𝑎  diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap asset perusahaan.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan saran yang diharapkan 

menjadi masukan-masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keandalan laporan keuangan dan menyajikan laporan keuangan 

secara wajar dan tidak berpihak kepada kebutuhan tertentu. 

2. Bagi koperasi-koperasi di kabupaten sukabumi hendaknya menyusun laporan 

keuangan menurut SAK ETAP yang telah di tetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat berguna bagi 

pihak yang membutuhkan. 

3. Meningkatkan kompetensi pegawai di bagian keuangan dalam mengelola dan 

menyajikan  laporan keuangan,hal tersebut dapat dilihat masih adanya pegawai 

bagian keuangan yang belum memiliki keterampilan dalam menyusun laporan 

keuangan dikoperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


