
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1 Kesimpulan Penelitian  

Dalam uji asumsi klasik yang meliputi uji multikoleniaritas, uji 

heteroskendastisitas dan uji normalitas menunjukan bahwa dalam model  regresi 

tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan tidak terjadi 

heteroskendastisitas serta memiliki distribusi normal. Penelitian mengenai 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan Terhadap 

Pemahaman Laporan Keuangan Daerah dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Variabel Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pemahaman laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung 

sebesar 2,182 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,048 tersebut lebih 

kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

menerima Ha dan menolak Ho.  

2. Variabel Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pemahaman laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa t hitung 

sebesar 3,269 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,006 tersebut lebih 

kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

menerima Ha dan menolak Ho.  



 

 

3. Variabel masa kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pemahaman laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung 

sebesar 2,216 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,045 tersebut lebih 

kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

menerima Ha dan menolak Ho.  

4. Variabel jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman 

laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat t hitung sebesar 2,115 

dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,050 tersebut lebih kecil sama 

dengan 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima 

Ha dan menolak Ho. 

5. variabel tingkat pendidikan, pelatihan, masa kerja dan jabatan berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman laporan keuangan daerah. Hal ini dapat dlihat 

dari Fhitung > F tabel yaitu 19,002 > 2,93, Ho ditolak.  

5.2 Implikasi Manajerial / Saran Untuk Perusahaan 

  Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian yang didapat untuk 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan dalam suatu pekerjaan sangat penting dalam menunjang 

profesionalisme kera, dengan ditambah adanya pelatihan yang dilalui serta 

masa kerja yang lama dengan perbedaan jabatan seharusnya mampu 

meningkatkan audit dan pemahaman laporan keuangan daerah. 



 

 

2. Perlu dilakukan penelitian yang sejenis dengan menambah variabel 

penelitian selain dari variabel yang ada seperti jenis kelamin, usia, agar 

penelitian tentang pemahaman laporan keuangan daerah ini menjadi lebih 

sempurna. 

3. Semakin tinggi status pendidikan seorang pemimpin dan semakin banyak 

pelatihan yang diikuti disertai dengan masa kerja yang lama dan jabatan 

yang tinggi maka mampu mengoptimalkan kinerja dalam suatu 

perusahaan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun dalam penelitian ini sudah berusaha secara maksimal untuk 

melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan, pelatihan, masa 

kerja dan jabatan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman laporan keuangan 

daerah, tetapi penelitian ini tetap memiliki keterbatasan yaitu : 

1. Jumlah penelitian ini masih terbatas yaitu 18 perusahaan, hal ini 

memungkinkan beberapa aspek dari masing-masing variabel belum 

terukur. 

2. Pengisian kuesioner dilakukan dengan singkat oleh peneliti dengan 

mengamati hasil audit BPK, karena pengisian secara digital melalui 

internet. 

3. Penelitian ini hanya menggunkan empat variabel independen dan tidak 

disertai variabel moderating ataupun variabel intervening. Hal ini akan 



 

 

mengakibatkan tidak diketahui bagaimanakah pengaruh keenpat variabel 

tersebut terhadap pemahaman laporan keuangan daerah, apabila disertai 

dengan variabel moderating ataupun variabel intervening yang dapat 

menjembatani pengaruh tidak langsung antara variabel pendidikan, 

pelatihan, masa kerja dan jabatan berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman laporan keuangan daerah. 

 

 

5.4  Saran Untuk Penelitian mendatang 

Berdasarkan dari beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, 

maka dapat disampaikan saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk mengangkat 

variabel-variabel baru diluar dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, sehingga nantinya dapat dilihat lebih banyak variabel yang 

dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman laporan keuangan daerah. 

2. Waktu penelitian dilakukan secara primer, agar pengisian bisa lebih efektif 

dan maksimal. 

 

 

 


