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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan 

koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman akuntansi pengurus koperasi bagian keuangan di Kabupaten 

Majalengka berada pada kategori baik. 

2. Kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten 

Majalengka berada pada kategori baik. 

3. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat 

dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan pada variabel pemahaman akuntansi, 

ditemukan bahwa indikator kemampuan memahami dan membuat jurnal 

penyesuaian memiliki nilai rata-rata terendah. Sehingga untuk 

meningkatkan pemahamannya tersebut, pengurus koperasi bagian keuangan 

perlu mengikuti pelatihan akuntansi yang lengkap dan menyeluruh meliputi 

bagaimana menganalisis data transaksi penyesuian, menentukan akun-akun 

yang perlu penyesuaian, menghitung data transaksi dan praktik 

menyusunnya. Sehingga akan meningkatkan kemampuannya dalam 

memahami dan membuat jurnal penyesuaian. 
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2. Berdasarkan hasil pembahasan pada variabel kualitas laporan keuangan 

koperasi berbasis SAK ETAP, ditemukan bahwa indikator informasi 

diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan disajikan secara jujur serta 

netral memiliki nilai rata-rata terendah. Sehingga pengurus koperasi 

terutama pada bagian keuangan harus lebih teliti dalam menyusun laporan 

keuangan agar bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, 

dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur.  

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi selain variabel 

pemahaman akuntansi. Seperti sumber daya manusia, pengendalian internal 

akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Karena setelah dilakukan 

pengujian, hanya 17,6% perubahan pada variabel kualitas laporan keuangan 

koperasi berbasis SAK ETAP (Y) yang dipengaruhi oleh pemahaman 

akuntansi, sedangkan 82,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian, dalam pengumpulan data 

sebaiknya dilengkapi metode wawancara supaya informasi yang diperoleh 

lebih luas. 

 

 

 

 

 


