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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan pemilik, 

skala usaha, umur usaha dan pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan 

informasi akuntansi dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel 

moderating. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan pemilik tidak berpengaruh dalam penggunaan informasi 

akuntansi, karena rata-rata pendidikan pemilik UKM masih tergolong 

sedang, mereka rata-rata lulusan SMA/SMK, pemilik dalam melakukan 

pembukuan masih seadanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, 

karena bagi mereka pembukuan berdasar aturan akuntansi yang ada 

sangatlah rumit untuk dimengerti. 

2. Skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Skala usaha pada batik tulis Lasem tergolong usaha kecil, sehingga pemilik 

memiliki persepsi bahwa mereka belum membutuhkan pelaporan keuangan 

yang memadahi, mereka masih melakukan pembukuan yang sesuai dengan 

keinginan mereka sendiri. 

3. Umur usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Usaha yang dijalankan oleh pemilik masih tergolong mudah, dan 

pemahaman mereka mengenai aturan pembukuan akuntansi yang ada belum 

cukup, mereka masih melakukan pembukuan sesuai dengan keinginan 

mereka sendiri agar mudah dimengerti. 
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4. Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. Karena sebagian dari pemilik UKM memiliki latar belakang 

pendidikan non bisnis, tetapi mereka mau untuk mencoba/mempelajari  

mengenai pembukuan akuntansi, karena bagi mereka laporan keuangan 

sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan usaha mereka. 

5. Ketidakpastian lingkungan tidak memperkuat hubungan antara pendidikan 

pemilik, skala usaha dan umur usaha terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. Karena pendidikan yang dimiliki oleh pemilik usaha masih 

tergolong sedang, usaha yang mereka jalankan asih tergolong usaha kecil 

dan umur usaha mereka masih tergolong rendah maka penerapan 

penggunaan informasi akuntansi dalam usahanya masih seadanya dan 

sederhan. Mereka melakukan pembukuan sesuai dengan keinginan mereka 

sendiri, sehingga ketidakpastian lingkungan tidak dapat memperkuat 

hubungan antara pendidikan pemilik, skala usaha, umur usaha dengan 

penggunaan informasi akuntansi, karena pemilik sudah biasa menghadapi 

perubahan lingkungan eksternal yang ada.  

6. Ketidakpastian lingkungan tidak dapat memperkuat hubungan antara 

pengetahuan akuntansi dengan penggunaan informasi akuntansi yang ada 

kerana pengetahuan yang mereka miliki masih sangat minim dan juga 

pembukuan yang mereka lakukan masih seadanya, belum sesuai dengan 

aturan pembukuan akuntansi yang ada. Sehingga ketidakpastian lingkungan 

tidak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan akuntansi dengan 

penggunaan informasi akuntansi yang ada, mereka mampu menghadapi 
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lingkungan eksternal yang terjadi karena mereka sudah terbiasa 

mengalaminya. 

5.2 Saran dan Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

penggunaan informasi akuntansi pada pemilik UKM Batik Tulis Lasem, terdapat 

beberapa saran yaitu: 

1. Bagi pemilik UKM Batik 

Pemilik/manajer UKM diharapkan dapat terus mempelajari 

mengenai aturan-aturan terkait pembukuan akuntansi, karena dalam 

berusaha laporan keuangan sangatlah penting untuk mengetahui 

perkembangan yang terjadi dalam usahanya. Pemilik juga diharapkan terus 

memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari mengenai pentingnya 

akuntansi dalam menjalankan usaha. 

Dalam melakukan pembukuan pemilik UKM diharapkan mempekerjakan 

karyawan khusus jurusan bisnis untuk membantu pemilik dalam membuat 

laporan keuangan/pembukuan. Pemilik UKM diharapkan dapat melakukan 

pencatatan/pembukuan dalam usahanya sesuai dengan standart akuntansi 

yang ada, agar pemilik mengetahui perkembangan usahanya. 

2. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan dengan cara 

wawancara kepada pemilik UKM Batik Tulis Lasem untuk mendapatkan 

informasi yang lebih dalam. 

3. Penelitian ini masih belum mempertimbangan variabel-variabel lain yang 

mungkin memperngaruhi penggunaan informasi akuntansi dalam UKM 
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Batik Tulis Lasem. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya 

memasukkan variabel-variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi 

penggunaan informasi akuntansi pada pemilik UKM Batik Tulis Lasem 

yaitu variabel pelatihan akuntansi.


