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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelian yang memiliki tujuan untuk menganalisis 

beberapa faktor yang berpengaruh antara lain adalah skala usaha, usia bisnis, 

pengetahuan akuntansi dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UKM di kota Pudak Gresik maka dapat dihasilkan kesimpulan 

bahwa skala usaha, usia bisnis, pengetahuan akuntansi dan pelatihan akuntansi 

ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UKM di kota Pudak Gresik. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa kemauan pemilik UKM 

di kota Pudak Gresik untuk menggunakan informasi akuntansi dapat dipengaruhi 

oleh skala usaha, usia bisnis, pengetahuan akuntansi serta pelatihan akuntansi. 

Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan penggunaan informasi akuntansi. Sebab dengan meningkatnya skala usaha 

suatu UKM maka kebutuhan akan informasi akuntansi yang digunakan untuk 

membuat keputusan manajerial untuk UKM menjadi sangat penting untuk 

kelangsungan hidup sebuah UKM. Selanjutnya berkaitan dengan usia bisnis UKM 

itu sendiri, dimana semakin lama bisnis beroperasi, kebutuhan informasi akan 

lebih kompleks sehingga meningkatkan kesadaran pemilik UKM pentingnya 

akuntansi untuk terus mempertahankan bisnis mereka dan untuk tumbuh. Terkait 

dengan pengetahuan akuntansi juga memiliki dampak pada penggunaan informasi 
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akuntansi pada UKM sebab proses belajar tentang akuntansi akan meningkatkan 

pengetahuan akuntansi manajer/pemilik bisnis (pengusaha), sehingga pemahaman 

pengusaha (manajer) untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan meningkat. 

Terakhir mengenai pelatihan akuntansi, dimana pelatihan seputar akuntansi yang 

telah diikuti oleh manajer atau pemilik usaha dapat membuat praktek 

menggunakan informasi akuntansi menjadi lebih besar, karena mereka tahu lebih 

banyak tentang pengetahuan akuntansi daripada manajer atau pemilik bisnis yang 

tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk memperbaiki tesis ini 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survai dengan 

wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat 

mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan 

antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk 

pertanyaan/pernyataan yang sama. 

2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih 

tinggi. 

3. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh 

terhadap penggunaan informasi akuntansi, misalnya masa memimpin binis 

atau usaha, ketaatan terhadap undang-undaan, serta omzet usaha. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti dalam 

penulisan tesis ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang hanya menggunakan UKM pada suatu daerah 

saja yaitu di kota Pudak Gresik menjadikan hasil penelitian ini kurang 

dapat memberikan gambaran secara umum jika penelitian ini dilakukan di 

wilayah lain. 

2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab 

semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari 

responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap 

biasnya jawaban responden. 

3. Keterbatasan yang dirasa cukup mengganggu dalam penelitian ini 

adalah variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel independen 

dirasakan masih terlalu sedikit. Karena hanya membahas tentang skala 

usaha, usia bisnis, pengetahuan akuntansi serta pelatihan akuntansi 

padahal berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi masih terdapat 

variabel-variabel lain yang ditemukan berpengaruh seperti masa 

memimpin perusahaan (Andriani dan Zuliyati, 2015; Hendrawati, 2017), 

ketaatan terhadap Undang Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) 

(Keristin, 2018), serta omzet usaha (Fitriani, Sukesti dan Kristiana, 2019). 

 


