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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari data primer 

dan pembahasan atas hasil peneiltian. Uraian tersebut meliputi jumlah kuesioner yang 

disebar, diterima, dan diolah, gambaran umum responden, statistic deskriptif variabel 

penelitian, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian. 

4.1.1 Penyebaran Kuesioner   

Data yang diperoleh menggunakan kuesioner yang dibagikan secara 

langsung kepada responden pada UMKM di Kota Semarang. Responden dalam 

penelitian ini adalah pekerja atau pemilik dari UMKM yang tersebar di kota 

Semarang. Kuesioner yang dibagikan kepada responden disertai dengan surat 

permohonan untuk menjadi responden dan penjelasan mengenai tujuan 

penelitian. UMKM yang menjadi objek penelitian disajikan dalam lampiran 2. 

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini akan digolongkan 

seperti pada tabel 4.1 dibawah ini, terdiri dari bidang usaha UMKM, jumlah 
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kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan jumlah keusioner 

yang dapat diolah. 

Tabel 4.1 

Jumlah Kuesioner yang Disebar, Diterima dan Diolah 

Jenis Usaha 

Jumlah 

Disebar 

Jumlah 

Kembali 

Jumlah 

Diolah 

Dagang 33 33 33 

Jasa 49 49 48 

Manufaktur 10 10 8 

Total 92 92 89 

Sumber : lampiran 2 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat dari 92 kuesioner yang disebar hanya 89 

kuesioner yang bisa diolah. Hal ini dikarenakan 3 kuesioner tersebut tidak diisi 

dengan lengkap. Sehingga dari 89 kuesioner yang dapat diolah terdiri dari jenis 

usaha dagang sebanyak 33 kuesioner, jenis usaha jasa sebanyak 48 kuesioner, 

dan jenis usaha manufaktur sebanyak 8 kuesioner. 
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4.1.2 Gambaran Umum Responden. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai profile responden yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh meliputi lama 

berdirinya UMKM, lama bekerjanya responden di UMKM, bidang usaha 

UMKM, metode pelaporan perpajkan dan pelaporan keuangan yang digunakan 

UMKM. 

 Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden 

perlu diperhatikan sebagai informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. 

Tabel 4.2 

Komposisi data Kuesioner 

Demografi Kuantiti Presentase Mean 

Lama 

berdiri 

1 - 5 tahun 53 59,56% 

7,64 

6 - 10 tahun 22 24,72% 

11 - 15 tahun 3 3,37% 

16 - 20 tahun 4 4,49% 

21 - 25 tahun 3 3,37% 

> 25 tahun 4 4,49% 

Lama 

Bekerja 

1 - 5 tahun 59 66,30% 

5,82 

6 - 10 tahun 20 22,48% 

11 - 15 tahun 4 4,49% 

16 - 20 tahun 4 4,49% 

21 - 25 tahun 1 1,12% 

> 25 tahun 1 1,12% 

        Sumber : Lampiran 4 
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Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat profil dari UMKM yang menjadi 

responden menurut lama berdirinya dan lama bekerja responden di UMKM. 

UMKM menurut lama berdirinya terbagi dialam 6 kategori. Kategori 1 sampai 5 

tahun terdiri dari 53 UMKM atau sebanyak 53,56%. Kategori 6 sampai 10 tahun 

terdiri dari 22 UMKM atau sebanyak 24,72%. Kategori 11 sampai 15 tahun terdiri 

dari 3 UMKM atau sebanyak 3,37%. Kategori 16 sampai 20 tahun terdiri dari 4 

UMKM atau sebanyak 4,49%. Kategori 21 sampai 25 tahun terdiri dari 3 UMKM 

atau sebanyak 3,37% dan kategori yang lebih dari 25 tahun terdiri dari 4 UMKM 

atau sebanyak 4,49%. UMKM berdasarkan lama berdirinya memiliki nilai rata-

rata sebesar 7,64 tahun 

UMKM menurut lama bekerja responden di UMKM terbagi menjadi 6 

kategori. Kategori 1 sampai 5 tahun terdiri dari 59 responden atau sebanyak 

66,30%. Kategori 6 sampai 10 tahun terdiri dari 20 responden atau sebanyak 

22,48%. Kategori 11 sampai 15 tahun terdiri dari 4 responden atau sebanyak 4,49 

%. Kategori 16 sampai 20 tahun terdiri dari 4 responden atau sebanyak 4,49%. 

Kategori 21 sampai 25 tahun terdiri dari 1 responden atau sebanyak 1,12%. 

Kategori lebih dari 25 tahun terdiri dari 1 responden atau sebanyak 1,12%. 

Berdasarkan lama bekerjanya responden di UMKM, memiliki nilai rata-rata 3,82 

tahun. 
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Tabel 4.3 

Penggolongan UMKM 

Demografi Kuantiti Presentase 

Bidang 

Jasa 48 53,93% 

Dagang 33 37,08% 

Manufaktur 8 8,99% 

Metode 

Perpajakan 

Pembukuan 40 44,95% 

Norma 49 55,05% 

Metode 

Pencatatan 

Akuntansi 

Pencatatan Akuntansi 40 44,95% 

Tidak Pencatatan Akuntansi 49 55,05% 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan tabel 4.3 UMKM digolongkan menjadi 3 yaitu bidang, 

metode perpajakan, dan metode pencatatan akuntansi. UMKM yang digolongkan 

berdasarkan bidang dibagi menjadi jasa yang terdiri dari 48 UMKM, dagang 

terdiri dari 33 UMKM, dan manufaktur yang terdiri dari 8 UMKM. UMKM yang 

digolongkan berdasarkan metode perpajakan dibagi menjadi pembukuan yang 

terdiri dari 40 UMKM dan Norma yang terdiri dari 49 UMKM. UMKM yang 

digolongkan berdasarkan metode pencatatan akuntansi dibagi menjadi pencatatan 

akuntansi yang terdiri dari 40 UMKM dan tidak pencatatan akuntansi yang terdiri 

dari 49 UMKM. Metode perpajakan dan pencatatan yang digunakan responden 

berbanding lurus, yang artinya jika responden menggunakan metode pencatatan 

otomatis pelaporan pajaknya menggunakan pembukuan. 
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4.2 Pengujian Kualitas Data. 

4.2.1 Uji Validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Data dikatakan valid jika nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach Alpha. 

Tabel 4.4 

 Hasil Uji Validitas  

  

Cronbach's 

Alpha 

( A ) 

Cronbach's Alpha If 

Item Deleted  

( B ) 

Keterangan 

( Valid jika kolom A > 

kolom B ) 

P1 0,906 0,905 Valid 

P2 0,906 0,902 Valid 

P3 0,906 0,896 Valid 

P4 0,906 0,895 Valid 

P5 0,906 0,895 Valid 

P6 0,906 0,900 Valid 

P7 0,906 0,897 Valid 

P8 0,906 0,900 Valid 

P9 0,906 0,900 Valid 

P10 0,906 0,901 Valid 

P11 0,906 0,896 Valid 

P12 0,906 0,894 Valid 

Sumber : Lampiran 6 Reliabilitas dan Validitas 
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Berdasarkan table 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian 

yang menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha if Item Deleted memiliki 

nilai yang lebih kecil dari Cronbach's Alpha (0,906) sehingga dapat 

disimpulkan bahawa kuesioner tersebut valid dan dapat digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur apakah 

kuesioner handal dan konsisten untuk mengukur kepribadian dan komitmen 

tujuan dalam penelitian ini. Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach 

Alpha > 0,7. Hasil uji reliabilitas kuesioner kepribadian dan komitmen tujuan 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha (α) Keterangan 

Pengaruh Pencatatan 

Akuntansi terhadap 

Kinerja UMKM 

0,906 Reliabel 
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Sumber : Lampiran 6 Reliabilitas dan Validitas  

Berdasarkan table 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa variable pengaruh 

pencatatan akuntansi terhadap kinerja UMKM mempunyai nilai Cronbach 

Alpha > 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

 

4.3  Statistik Deskriptif 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala Ketera

ngan Rendah Sedang  Tinggi 

Pengaruh 

Kinerja UMKM 
1 - 5 1,58–4,75 3,79 1–2,33 2,33–3,67 3,67-5 Tinggi 

 Sumber : Lampiran 5 Pengolahan data – Statistik deskriptif 

Variabel pengaruh kinerja UMKM diukur dengan 5 indikator valid yang 

diukur dengan skala 1 sampai dengan 5. Dengan menggunakan tiga kriteria 

maka dapat dibuat sebuah range sebagai berikut : 
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1 – 2,33      = pengaruh kinerja UMKM rendah 

2,33 – 3,67 = pengaruh kinerja UMKM sedang 

3,67 – 5      = pengaruh kinerja UMKM tinggi  

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pengaruh kinerja UMKM 

memiliki rata-rata 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel persepsi kinerja UMKM berada dalam kategori tinggi. Nilai 

jawaban tinggi mengindikasikan bahwa responden menilai kinerja UMKM 

sangat baik dengan adanya pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan laba, pengambilan keputusan usaha, dan 

menghindarkan dari bentuk kecurangan didalam usaha. Selain itu para pemilik 

usaha juga merasa pentingnya peran pencatatan akuntansi didalam usaha untuk 

pengambilan keputusan usaha demi kemajuan dan inovasi usahanya. 
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4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hipotesis 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

P Equal 

variances 

assumed 

6.842 .010 -2.769 87 .007 -4.188 1.512 -7.194 -1.182 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.949 72.432 .004 -4.188 1.420 -7.018 -1.358 

Sumber : Lampiran 7 Uji Beda 

Berdasarkan hasil pengujian perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara 

UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak 

melakukan pencatatan akuntansi pada table 4.7 menunjukkan hasil yang 

signifikan yaitu 0,007 ( < 0,050 ). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang melakukan 

pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi. 

Dengan demikian H1 yang menyatakan ada perbedaan pengaruh kinerja 

UMKM antara UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM 

yang tidak melakukan pencatatan akuntansi dapat diterima. 
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Tabel 4.8 

Compare Mean 

 

Sumber : Lampiran 7 Uji Beda 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa UMKM yang tidak 

melakukan pencatatan akuntansi memiliki rata-rata 43,61 sedangkan UMKM 

yang melakukan pencatatan akuntansi memiliki rata-rata 47,80. Hal ini 

membuktikan bahwa UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi memiliki 

kinerja yang lebih baik. 

 

4.5 Pembahasan 

Pengujian perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang 

melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan 

akuntansi menunjukkan hasil yang signifikan ( sig. < 0,05 ) sehingga dapat 

dinyatakan terdapat perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang 

melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan 

akuntansi. 
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Menurut Ikechukwu dalam Abdul-Rahamon (2004) mengatakan jika 

catatan akuntansi yang tepat dapat memberikan pengambilan keputusan yang 

tepat waktu dan meningkatkan kinerja dalam industri skala kecil. Secara 

langsung dapat dinyatakan bahwa pencatatan akuntansi yang tepat akan 

memberikan pengaruh terhadap kinerja suatu usaha. Indralesmana (2014) 

mengatakan bahwa system informasi akuntansi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja individu. Menurut Wibowo (2015) mengatakan 

bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM. Sedangkan Ediraras (2010) mengatakan 

bahwa akuntansi diakui sebagai faktor yang berpengaruh dan memiliki peran 

terhadap keberhasilan usaha. Dengan demikian pencatatan akuntansi akan 

memberikan pengaruh  terhadap keberhasilan UMKM. Sehingga terdapat 

perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang melakukan 

pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi. 

UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi lebih dapat menekan 

biaya yang akan dikeluarkan, lebih dapat menghitung berapa pendapatan bersih 

yang di dapatkan dari operasional UMKM, lebih dapat memberikan keputusan 

keputusan usaha yang lebih tepat dan dapat memproyeksikan target yang akan 

di capai dalam bentuk angka. Selain itu penggunaan pencatatan akuntansi juga 

bermanfaat untuk meminimalisir dan mendeteksi adanya suatu kecurangan 

dalam usaha. Dengan pencatatan akuntansi, para pengelola UMKM dapat 



37 
 

 
 

melihat catatan dari segala aktivitas usahanya. Pencatatan akuntansi yang baik 

dapat menghasilkan informasi usaha yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan usaha. UMKM yang belum menggunakan pencatatan akuntansi 

sebaiknya mulai memikirkan untuk menggunakan pencatatan akuntansi agar 

usaha mereka dapat berkembang lebih baik lagi. Tentunya pemilik usaha akan 

memikirkan biaya tersendiri untuk menyewa jasa akuntan yang akan 

melakukan pencatatan akuntansi didalam usahanya. Biaya yang dikeluarkan 

tersebut akan sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh pencatatan 

akuntansi itu sendiri.  

. UMKM sebaiknya menggunakan pencatatan akuntansi untuk 

meningkatkan kinerja usahanya. Hal ini sudah terbukti dengan hasil penelitian 

yang sudah didapatkan pada tabel 4.8. Dimana UMKM yang melakukan 

pencatatan akuntansi memiliki rata-rata yang lebih tinggi daripada UMKM 

yang tidak melakukan pencatatan akuntansi. Dengan demikian kinerja UMKM 

yang melakukan pencatatan akuntansi lebih baik daripada UMKM yang tidak 

melakukan pencatatan akuntansi. 

 

 

 

 


