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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Kompetensi SDM,  

Sosialisasi pihak terkait dan Regulasi Perpajak Pekerjaan  terhadap  Penyusunan  

Laporan  Keuangan Berbasis  SAK  ETAP. Responden  pada  penelitian  ini  adalah  

pemilik  UMKM  yang  ada  di  Pekanbaru, yaitu berjumlah 102 responden.  

Bedasarkan  data  yang  dikumpulkan  dan  hasil penelitian yang telah  dilakukan oleh 

peneliti pada Koperasi yang ada di Pekanbaru terhadap permasalahan dengan 

menggunakan model regresi linear berganda maka, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil pengujian hipotesis variabel  Kompetensi SDM memilki 

pengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuanagan koperasi 

berbasis SAK ETAP berpengaruh terhadap  Penyusunan  Laporan 

Keuangan  Berbasis  SAK  ETAP, diketahui dengan  t hitung (5.272) > t 

tabel (1,9853) dan Sig. (0,000) < 0,05 sehingga hipotesis H1 diterima. 

2. Dari hasil pengujian hipotesis variabel Sosialisasi pihak terkait memiliki 

pengaruh signifikan terhadap  Penyusunan  Laporan Keuangan  Berbasis  

SAK  ETAP,  diketahui dengan t hitung (3.213) > t tabel (1,9853) dan Sig. 

(0,002) < 0,05.sehingga hipotesis H2 diterima.  
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3. Dari hasil pengujian hipotesisi Variabel   Regulasi Perpajakan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penyusunan Laporan keuangan koperasa 

berbasis SAK ETAP terkait berpengaruh terhadap  Penyusunan  Laporan 

Keuangan  Berbasis  SAK  ETAP,  dengan t hitung (3.440) > t tabel 

(1,9853) dan Sig. (0,001) < 0,05..sehingga hipotesis H3 diterima. 

4. Dari hasil pengujian hipotesis yang diperoleh secara simultan (uji F) F 

hitung (65,357) > F tabel (2.70041) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya 

bahwa  Kompetensi SDM, Sosialisasi pihak terkait,  Regulasi Perpajakan 

(variabel independen) secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Penyusunan Laporan Keuangan  Koperasi Berbasis SAK ETAP (variabel 

dependen). dengan kata lain hipotesis (H4). 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian  ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan  atau  keterbatasan, 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di kota Pekanbaru 

menyebabkan peneliti sulit untuk memilih Koperasi yang akan 

dijadikan responden penelitian.  

2. Terdapat beberapa responden yang masih ragu-ragu dalam pengisian 

kuesioner disebabkan  kurangnya  pengetahuan  atau  pemahaman  

responden  mengenai Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  

Akuntabilitas  Publik (SAK ETAP). 
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3. Keterbatasan waktu  penelitian  yang  dikarenakan  oleh  jarak  antara  

masing masing Koperasi yang cukup jauh untuk ditempuh. 

4.3 Saran  

Dari hasil  penelitian, analisis  data, pembahasan  dan  kesimpulan, berikut  

inidisampaikan  beberapa  saran  yang  mungkin  dapat  membantu  penelitian  

sejenisdimasa yang akan datang. 

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menyebarkan kuesioner dengan 

mendampingi responden dalam mengisi kuesioner agar maksud dan 

keinginan dari peniliti tercapai dan jelas sehingga penelitian lebih 

realitis. 

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berminat pada kajian 

yang sama untuk meneliti atau menambah variabel lainnya seperti 

variabel motivasi yang  diduga  berpengaruh  terhadap penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 

 


