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BAB V 

 
PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 
 

Berdasarkan   hasil   penelitian   seperti   yang   telah   diuraikan   pada   bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari  hasil  uji  hipotesis  variabel  pengalaman  kerja  berpengaruh  signifikan 

terhadap penerapan PSAK No. 109. Hasil ini berdasarkan thitung 2,104 > ttabel 

2,0281, dengan tingkat signifikan sebesar 0,043 berada lebih kecil dari pada α 

 
=  0,05.  Hal  ini  mengindikasikan  semakin  tinggi  pengalaman  kerja  maka 

penerapan PSAK No. 109 juga akan semakin tinggi dan bertambah. 

2. Dari hasil uji hipotesis variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan PSAK No 109. Hasil ini berdasarkan thitung 2,395 > ttabel  2,0281, 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,022 berada lebih kecildari pada α = 0,05. 

Hal ini mengindikasikan semakin tinggi Pengetahuan maka penerapan PSAK 

No. 109 juga akan semakin tinggi dan bertambah. 

3. Dari hasil uji hipotesis variabel pelatihan amil berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan PSAK No. 109. Hasil ini berdasarkan thitung 2,379 > ttabel 2,0281, 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,023 berada lebih rendah pada α = 0,05. Hal 

ini mengindikasikan semakin tinggi pelatihan amil maka penerapan PSAK No. 

109 juga akan semakin tinggi dan bertambah. 

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

menunjukkan bahwa Fhitung  16,207 > Ftabel  = 2,8663. Artinya adalah bahwa
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pengalaman   kerja,   pengetahuan   dan   pelatihan   amil   secara    simultan 

berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK no. 109. 

5. Nilai  koefisien  determinasi  menunjukkan  54,6%  penerapan  PSAK  no.  109 

dipengaruhi oleh dari pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan amil, 

sedangkan sisanya sebesar 45,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini. 

5.2    Saran 

 
Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan cara 

memperluas wilayah penelitian hingga keluar daerah atau bahkan dapat 

melakukan penelitian pada Lembaga Pengelola Zakat di seluruh Provinsi Riau. 

2. Peneliti    selanjutnya    dapat    menambah    jumlah    variabel    yang    dapat 

mempengaruhi penerapan PSAK No. 109. 

3. Bagi Lembaga Pengelola Zakat dapat menjadikan skripsi ini sebagai tolak ukur 

agar penerapan PSAK No. 109 dapat diterapkan dengan baik. 

4. Bagi masyarakat agar lebih mempercayai bahwa Lembaga Pengelola Zakat 

sudah  menerapkan  PSAK  No.109  dan  dapat  menyalurkan  zakatnya  ke 

Lembaga Pengelola Zakat, agar potensi zakat dapat terserap dengan baik dan 

dapat menekan jumlah kemiskinan. 


