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BAB V 

PENUTUP DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran koperasi, jumlah 

anggota, jenis koperasi, dan jumlah kewajiban terhadap permintan jasa audit pada 

koperasi di Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang 

telah melaksanakan RAT tahun buku 2017 dan menyampaikan laporan keuangan 

koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang berjumlah 150 

koperasi. Berdasarkan pada data yang diperoleh maupun hasil analisis yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya secara 

persial menunjukkan bahwa variabel ukuran koperasi berpengaruh secara 

signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap permintaan jasa audit 

eksternal. Ukuran koperasi yang semakin besar akan menyebabkan terjadinya 

konflik antara manajemen dan anggota yang disebabkan adanya pemisahan fungsi 

diantara keduanya, koperasi yang semakin besar juga menyebabkan besarnya 

biaya partisipasi yang dikeluarkan oleh koperasi. Alasan selanjutnya bahwa 

koperasi yang memiliki asset yang besar cenderung diaudit karena ketika koperasi 

berkembang, volume transaksi juga meningkat dan kesalahan lebih sering terjadi 

pada data akuntansi dan laporan keuangan.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa H2 ditolak, artinya secara 

persial menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap 

permintaan jasa audit eksternal. Hasil ini menunjukan bahwa jumlah anggota 
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bukan menjadi alasan bagi koperasi di Kota Pekanbaru untuk melakukan audit 

pada koperasinya, meskipun anggota merupakan pemilik yang berhak meminta 

audit atas laporan keuangan yang dibuat manajemen koperasi. Jumlah anggota 

secara statistik mempengaruhi permintaan jasa audit pada koperasi.  

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa H3 ditolak, artinya secara 

persial menunjukkan bahwa variabel jenis koperasi berpengaruh negatif terhadap 

permintaan jasa audit eksternal. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis koperasi tidak 

mempengaruhi suatu koperasi untuk melakukan pengauditan meskipun sudah ada 

aturan bagi koperasi jenis simpan pinjam untuk melaksanakan audit. Pada 

Peraturan Menteri KUKM No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam (USP) 

oleh koperasi, menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam dengan volume usaha 

Rp 2.500.000.000,00 wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa 

Audit. Sedangkan jenis koperasi yang lain seperti koperasi produsen, koperasi 

konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa belum diwajibkan.  

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya secara 

persial menunjukkan variabel jumlah kewajiban berpengaruh negatif terhadap 

permintaan jasa audit eksternal. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kewajiban 

tidak menjadi faktor yang berpengaruh pada koperasi di Kota Pekanbaru untuk 

melaksanakan audit pada koperasi. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang 

berisiko, maka pemilik (pemegang saham) mempunyai dorongan untuk melakukan 

aktivitas pembelanjaan investasi dan produksi yang menguntungkan mereka 

sendiri dengan dana dari kreditor. Hal ini akan menyebabkan timbulnya konflik 
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pontensial tingkat tiga yaitu konflik antara pemberi pinjaman (kreditor) dan 

koperasi selaku peminjam (debitor).  

5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ukuran koperasi, jumlah anggota, 

jenis koperasi dan jumlah kewajiban berpengaruh secara simultan terhadap 

permintaan jasa audit eksternal pada koperasi. Dengan nilai signifikansi sebesar 

(0,000) dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,632 yang berarti bahwa variabel 

dependen dipengaruhi 63,2 % oleh variabel independen. 

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Periode penelitian hanya selama satu tahun yang mungkin kurang 

mempersentasekan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kab/Kota saja. 

3. Dalam penelitian ini hanya satu variabel independen saja yang berpengaruh, oleh 

karena itu dapat dipastikan adanya variabel lain yang mempengaruhi. 

4. Penelitian ini hanya mengandalkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Pekan baru saja. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

untuk penelitian selanjutnyanya dalam bidang yang sama antara lain : 

1. Dikarenakan dalam penelitian ini hanya dilakukan penelitian selama satu tahun 

maka diharapkan bagi penelitian selanjutnya menambah waktu periode penelitian. 
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2. Memperluas objek penelitian dan tidak hanya berdasarkan pada Kab/Kota tetapi 

dilakukan pada Provinsi ataupun Kab/Kota dan Provinsi lain. 

3. Mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen 

seperti biaya audit, persepsi manajemen, kualitas SDM Badan Pengawas, likuiditas 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap permintaan jasa audit eksternal pada 

koperasi. 

4. Melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan primer agar dapat 

lebih memperjelas hasil dari setiap variabel. 

 

  

 

 

 

 

 


