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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan secara

ringkas disajikan sebagai berikut:

1. Penerapan SAK ETAP pada koperasi yang terdapat di Rokan Hilir yaitu

dari 35 koperasi yang diteliti terdapat 10 koperasi (28,57%) telah

menerapkan SAK ETAP dengan sangat baik, 22 koperasi (62,86%)  telah

menerapkan SAK ETAP dengan baik dan 3 koperasi (8,57%) menerapkan

SAK ETAP dengan kategori cukup. Ini artinya bahwa sebagaian koperasi

di Rokan Hilir telah menerapkan konsep penyajian laporan keuangan,

konsep neraca, konsep laporan laba rugi, konsep laporan perubahan

ekuitas, konsep arus kas dan konsep catatan atas laporan keuangan dengan

baik.

2. Perkembangan usaha yang terjadi pada koperasi yang terdapat di Rokan

Hilir adalah terdapat 5 koperasi (14,30)  yang mengalami perkembangan

usaha sangat tinggi baik dalam perkembangan aset, omset, dan laba. 20

koperasi (57,14%) mengalami perkembangan usaha dalam kategori tinggi,

7 koperasi (20,28%) mengalami perkembangan usaha dalam kategori

rendah dan hanya 1 koperasi (2,57%) mengalami perkembangan usaha

sangat rendah.

3. Koefisien regresi tersebut diuji  menggunakan uji t diperoleh thitung = 0,629

dengan nilai signifikansi sebesar 0,034. Karena Sig < 0,05 yang berarti
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bahwa koefisien regresi tersebut signifikan, yang berarti ada pengaruh

yang positif penerapan SAK  ETAP terhadap perkembangan usaha pada

koperasi di Rokan Hilir.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Kurangnya pengetahuan bagi pada pegawai koperasi terhadap pentingnya

sebuah penelitian sehingga masih sulit bagi penulis untuk menyebarkan

kuisioner secara menyeluruh.

2. Penelitian hanya dilakukan pada koperasi yang ada di Rokan Hilir

sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai kondisi koperasi

di Rokan Hilir saja.

5.3 Saran

1. Menyadari peranan penerapan SAK ETAP sangat penting, maka

diharapkan koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP dalam

menyususn laporan keuangan hendaklah dapat segera menerapkan

sehingga dapat meningkatkan perkembangan usaha sesuai dengan harapan

semua pihak.

2. Penulis berharap agar penulis selanjutnya dapat memperluas objek

penelitian sehingga data yang diperoleh cukup menggambarkan kondisi

seluruh koperasi.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitiam yang

diduga memiliki hubungan terhadap perkembangan usaha pada  koperasi.


