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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui 

google form kepada responden yaitu pemilik UMKM di Kota Semarang. Jumlah 

sampel sebanyak 110 responden dengan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Semarang. Dengan menggunakan teknik pengambilan data 

purposive sampling dengan menggunakan rumus slovin, maka dari 17.594 UMKM 

jumlah minimal UMKM yang dapat diteliti adalah 100 UMKM. Berikut adalah 

tabel penyebaran kuesioner berdasarkan jenis UMKM yang ada di kota Semarang: 

Tabel 4.1 

Proses Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Disebar Diterima Diolah 

Bandeng  4 4 4 

Batik 11 9 9 

Handycraft 9 9 9 

Jamu 1 1 1 

Logam 3 2 2 
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Lunpia 2 1 1 

Mebel 5 3 3 

Olahan Pangan 44 36 36 

Pariwisata 1 1 1 

Tas 5 5 5 

Lainnya 47 39 39 

Total 132 110 110 

Sumber: Data Primer Diolah (2021) 

Pada tabel proses penyebaran kuesioner, kuesioner yang disebar 

berjumlah 132 dan yang diterima dan diolah sejumlah 110 responden. Pada 

tabel tersebut menunjukan bahwa usaha terbanyak yang menjadi sampel adalah 

jenis usaha lainnya sebanyak 39 UMKM . Hal ini sesuai dengan jumlah 

populasi UMKM jenis lainnya yang mendominasi jumlah UMKM di kota 

Semarang. 

Gambaran deskpripsi responden dan usahanya berupa jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, tingkat mengikuti pelatihan akuntansi, umur usaha, 

jumlah karyawan, jumlah aset, jumlah omset rata-rata per bulan dapat dilihat 

pada tabel dibawah berikut ini : 
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Tabel 4.2 

Demografi Responden 

Keterangan Kriteria Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 59 53,60% 

Perempuan 51 46,40% 

Total 110 100,00% 

Usia 

≤ 30 tahun 24 21,80% 

31 – 50 tahun 65 59,10% 

≥ 51 tahun 21 19,10% 

Total 110 100,00% 

Pendidikan 
SD – SMA 40 36,40% 

D3 – S2 70 63,60% 

Total 110 100,00% 

    

Pelatihan Akuntansi < 6 kali 49 44,50% 

 > 6 kali 5 4,50% 

 Tidak Pernah 56 50,90% 

Total 110 100,00% 

Umur Usaha ≤ 5 tahun 49 44,50% 

 6 – 20 tahun 47 42,70% 

 ≥ 21 tahun 14 12,70% 

Total 110 100,00% 

Jumlah Karyawan < 5 orang 44 40,00% 

 > 5 orang 66 60,00% 

Total 110 100,00% 
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Keterangan Kriteria Jumlah Presentase 

Jumlah Aset < Rp. 50 Juta 40 36,40% 

 Rp. 50 Juta s/d Rp 500 Juta  65 59,10% 

 >Rp 500 juta 5 4,50% 

Total 110 100,00% 

Omset per bulan < Rp 25 juta 45 40,90% 

 Rp 25 juta s/d Rp 200 juta 61 55,50% 

 >Rp 200 juta 4 3,60% 

Total 110 100,00% 

Sumber: Lampiran 3 – Demografi Responden 

Berdasarkan tabel demografi responden diatas, pada penelitian ini jenis 

kelamin responden menunjukan bahwa mayoritas responden yaitu 59 orang 

atau 53,60% responden adalah laki-laki dan 51% merupakan berjenis kelamin 

perempuan. Hal ini mengambarkan bahwa laki-laki merupakan tumpuan hidup 

keluarga yang berkewajiban menafkahi keluarga 

Tabel usia responden diatas memperlihatkan bahwa mayoritas usia pada 

respoden yang menjadi sampel adalah 31-50 tahun sejumlah 65 orang atau 

59,10%. Hal ini menggambarkan bahwa pada range usia 31-50 tahun tersebut 

merupakan usia yang matang dan terampil dalam mengembangkan dan 

mempertahankan usaha, baik merupakan usaha turun-temurun maupun usaha 

yang di bangun sendiri. 
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Pada tabel pendidikan terakhir responden menunjukan bahwa sebagian 

besar responden yang menjadi sampel merupakan responden yang mempunyai 

gelar pendidikan D3 – S2, dilanjutkan dengan gelar pendidikan tamatan SD - 

SMA. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran akan pendidikan mencapai 

jenjang perguruan tinggi dan setingkat nya menjadi salah satu hal yang wajar 

dan wajib bagi beberapa orang di jaman sekarang ini. Hal ini dikarekanakn ilmu 

pengetahuan dapat menjadi salah satu modal untuk dapat membuka peluang 

yang lebih dalam membuka usaha.  

Tabel tingkat mengikuti pelatihan akuntansi menunjukan bahwa 

mayoritas respoden tidak pernah mengikuti perlatihan akuntansi. Hal ini dapat 

di asumsikan dari beberapa faktor diantaranya kurangnya informasi mengenai 

tingkat pelatihan akuntansi, sibuknya pengusaha dalam menjalankan kegiatan 

bisnis nya sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk menyempatkan 

mengikuti pelatihan akuntansi, kemampuan pengusaha untuk merekreut 

karyawan yang lebih berpengalaman dalam mengelola keuangan dalam 

usahanya. 

Berdasarkan pada tabel umur usaha diatas, rata-rata usia usaha yang 

didapat adalah usaha yang lama usaha nya ≤ 5 tahun sebesar 44,50%. Hal ini 

menunjukan bahwa banyaknya pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha 

baru di kota Semarang yang disertai pula dengan mudahnya membuka usaha 

dijaman sekarang ini. 
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Berdasarkan tabel jumlah karyawan yang dimiliki UMKM di Kota 

Semarang menunjukan bahwa rata-rata jumlah karyawan dari usaha yang 

menjadi sampel memiliki karyawan > 5 orang sebesar 60% atau 66 usaha 

sisanya sebesar 40% adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan < 5 orang. 

Pada tabel jumlah aset yang dimiliki UMKM, kategori terbesar yaitu 

jumlah aset Rp. 50 Juta s/d Rp 500 Juta  sebesar 69,10% atau 65 usaha, diikuti 

kategori < Rp 50 Juta sampai sebesar 36,40% atau 40 usaha dan sisanya 

merupakan usaha dengan jumlah aset > Rp 500 juta. Jika berdasarkan kategori 

yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 

2008 maka terdapat 40 usaha kategori mikro, 65 usaha kategori kecil dan 5 

usaha kategori menengah dalam sampel penelitian ini. 

Berdasarkan tabel rata-rata omset perbulan dapat diketahui bahwa 

kategori omset Rp 25 juta s/d Rp 200 juta menjadi kategori terbanyak sebesar 

55,50% atau 61 usaha, diikuti dengan < Rp 25 juta sebanyak 40,90% atau 45 

usaha. Hal ini menyatakan bahwa mayoritas UMKM yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2008 adalah 

usaha dengan kategoriri usaha kecil. 
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Tabel 4.3 

Pendidikan Terakhir * Tingkat Mengikuti Pelatihan Akuntansi Crosstabulation 

 

 

Tingkat Mengikuti Pelatihan Akuntansi 

Total < 6 Kali > 6 Kali Tidak Pernah 

Pendidikan 

Terakhir 

D3 - S2 38 4 28 70 

SD - SMA 11 1 28 40 

Total 49 5 56 110 

 

 Berdasarkan tabel diatas responden dikelompokan berdasarkan Pendidikan 

terakhir dan tingkat pelatihan akuntansi yang telah diikuti. Mayoritas sampel UMKM 

yang ada di Kota Semarang yaitu berpendidikan terakhir D3-S2 dan mengikuti 

pelatihan akuntansi kurang dari enam kali sebanyak 38 pemilik usaha. 

Tabel 4.4 

Jumlah Aset * Rata-rata Omset Crosstabulation 

 

 

Rata-Rata Omset 

Total 
< Rp. 25 Juta > 200 Juta 

Rp. 25 Juta s/d 

Rp. 200 Juta 

Jumlah Aset 

< Rp. 50 Juta 33 0 7 40 

> Rp. 500 Juta 0 3 2 5 

Rp. 50 Juta s/d 

Rp 500 Juta 
12 1 52 65 

Total 45 4 61 110 

 

Berdasarkan tabel diatas responden dikelompokan berdasarkan jumlah aset 

yang dimiliki dan jumlah omset yang dihasilkan. Mayoritas sampel UMKM yang ada 

di Kota Semarang yang memiliki jumlah aset Rp 50 juta s/d Rp 500 juta dengan rata-

rata omset yang dihasilkan Rp 25 juta s/d Rp 200 juta sebanyak 52 responden. 
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4.2 Uji Kualitas Data 

4.2.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur setiap item 

pertanyaan dari setiap variabel apakah dalam setiap item pertanyaan dalam 

variabel mampu untuk mengungkapkan kejadian yang akan diukur. Seiap item 

pertanyaan dinyatakan valid jika Cronbach’s Alpha if Item Deleted < 

Cronbach’s Alpha. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Vaiabel Penggunaan Informasi Akuntansi 

Pertanyaan Cronbach’s Alpha  

if Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

PIA 1 0,966 0,969 Valid 

PIA 2 0,966 0,969 Valid 

PIA 3 0,966 0,969 Valid 

PIA 4 0,967 0,969 Valid 

PIA 5 0,965 0,969 Valid 

PIA 6 0,966 0,969 Valid 

PIA 7 0,966 0,969 Valid 

PIA 8 0,968 0,969 Valid 

PIA 9 0,967 0,969 Valid 

PIA 10 0,966 0,969 Valid 

PIA 11 0,967 0,969 Valid 

PIA 12 0,968 0,969 Valid 
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Sumber : Lampiran 4 – Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan tabel uji validitas variabel penggunaan informasi 

akuntansi, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan variabel penggunaan 

informasi akuntansi valid, sebab Cronbach’s alpha if item deleted lebih kecil 

dari Cronbach’s alpha sebesar 0,969. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

Pertanyaan Cronbach’s Alpha  

if Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

TPA 1 0,924 0,934 Valid 

TPA 2 0,921 0,934 Valid 

TPA 3 0,921 0,934 Valid 

TPA 4 0,922 0,934 Valid 

TPA 5 0,929 0,934 Valid 

TPA 6 0,929 0,934 Valid 

TPA 7 0,929 0,934 Valid 

TPA 8 0,930 0,934 Valid 

TPA 9 0,932 0,934 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Uji Validitas dan Reliabilitas 

PIA 13 0,967 0,969 Valid 

PIA 14 0,967 0,969 Valid 

PIA 15 0,968 0,969 Valid 

PIA 16 0,967 0,969 Valid 

PIA 17 0,968 0,969 Valid 

PIA 18 0,968 0,969 Valid 
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Berdasarkan tabel uji validitas variabel tingkat pengetahuan akuntansi, 

dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan variabel tingkat pengetahuan 

akuntansi valid, sebab Cronbach’s alpha if item deleted lebih kecil dari 

Cronbach’s alpha sebesar 0,934. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan Usaha 

Pertanyaan Cronbach’s Alpha  

if Item Deleted 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

KU 1 0,927 0,931 Valid 

KU 2 0,925 0,931 Valid 

KU 3 0,919 0,931 Valid 

KU 4 0,927 0,931 Valid 

KU 5 0,923 0,931 Valid 

KU 6 0,917 0,931 Valid 

KU 7 0,917 0,931 Valid 

KU 8 0,918 0,931 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Uji Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan tabel uji validitas variabel keberhasilan usaha, dapat 

diketahui bahwa semua item pertanyaan variabel keberhasilan usaha valid, 

sebab Cronbach’s alpha if item deleted lebih kecil dari Cronbach’s alpha 

sebesar 0,931. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

keandalan dari suatu kuesioner. Kuesioner pertanyaan dikatakan 

reliabel jika jawaban yang diberikan oleh responden dalam setiap 

variabel stabil dari waktu ke waktu. Jika Cronbach’s alpha > 0,9 maka 

variabel tersebut dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang sempurna. 

Jika Cronbach’s alpha berada pada nilai 0,7 – 0,9 maka variabel tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Jika Cronbach’s alpha 

memiliki nilai 0,5 – 0,7 maka variabel tersebut memiliki tingkat 

reliabilitas yang sedang dan jika Cronbach’s alpha memiliki nilai < 0,5 

maka variabel tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang rendah. 

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Penggunaan Informasi Akuntansi 0,969 Reliabel 

Tingkat Pengetahuan Akuntansi 0,934 Reliabel 

Keberhasilan Usaha 0,931 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 – Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Berdasarkan tabel uji reliabilitas di atas, dapat diketahui bahwa variabel 

penggunaan informasi akuntasi, tingkat pengetahuan akuntansi dan variabel 

keberhasilan usaha memiliki nilai yang lebih besar dari 0,5 sehingga dikatakan 

reliabel. 

4.3 Statistik Deskriptif 

4.3.1 Compare Means 

Tabel 4.9 

Compare Means 

Keterangan Jumlah Penggunaan  

Informasi  

Akuntansi 

Tingkat  

Pegnetahuan 

Akuntansi 

Keberhasilan 

Usaha 

Jenis Kelamin     

Laki-laki 59 3,8824 3,7758 3,9175 

Perempuan 51 3,7957 3,6076 3,7571 

Sig  ,564 ,229 ,226 

Usia     

≤ 30 tahun 24 3,7504 3,5462 3,6996 

31 – 50 tahun 65 3,8437 3,7058 3,8235 

≥ 51 tahun 21 3,9424 3,8462 4,0676 

Sig  ,717 ,387 ,192 

Pendidikan     

SD – SMA 40 3,8347 3,6805 3,9240 

D3 – S2 70 3,8464 3,7077 3,7969 

Sig  ,940 ,851 ,355 

Pelatihan Akuntansi     

< 6 kali 49 3,8835 3,8071 3,8445 

> 6 kali 5 4,1900 3,9540 4,0280 

Tidak Pernah 56 3,7750 3,5793 3,8254 

Sig  ,467 ,202 ,823 
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Keterangan Jumlah Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi 

Tingkat 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Keberhasilan 

Usaha 

Umur Usaha     

≤ 5 tahun 49 3,7361 3,5780 3,7420 

6 – 20 tahun 47 3,9834 3,7730 3,9198 

≥ 21 tahun 14 3,7393 3,8650 3,9393 

Sig  ,264 ,280 ,390 

Jumlah Karyawan     

< 5 orang 44 3,7164 3,5780 3,7041 

> 5 orang 66 3,9261 3,7777 3,9358 

Sig  ,169 ,160 ,085 

Jumlah Aset     

< Rp. 50 Juta 40 3,5170 3,3415 3,4458 

Rp. 50 Juta s/d Rp 500 Juta  65 3,9831 3,8545 4,0389 

>Rp 500 juta 5 4,6120 4,5120 4,4760 

Sig  ,001 ,000 ,000 

Omset Per Bulan     

< Rp 25 juta 45 3,5522 3,3724 3,5462 

Rp 25 juta s/d Rp 200 juta 61 4,0138 3,8925 4,0311 

>Rp 200 juta 4 4,4875 4,3900 4,3150 

Sig  ,002 ,000 ,000 

Sumber: Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Berdasarkann tabel compare means diatas, menurut jenis kelamin responden, 

rata-rata pemilik UMKM laki-laki cenderung lebih banyak menggunakan informasi 

akuntansi sebesar 3,8824 dalam usahanya dibandingkan dengan pemilik perempuan 

yang memiliki rata-rata 3,7957. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran akan 

menggunakan informasi akuntansi dalam usaha pemilik cenderung sedikit lebih besar 

responden laki-laki dibandingkan dengan responden perempuan. Namun nilai sig yang 
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menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

Pada variabel tingkat pengetahuan akuntansi, pemilik UMKM berjenis kelamin 

laki-laki memiliki tingkat pengetahuan akuntansi yang cenderung sedikit lebih tinggi 

sebesar 3,7758 dibandingkan dengan pemilik UMKM perempuan sebesar 3,6076. Hal 

ini menunjukan bahwa, laki-laki cenderung memiliki pemahaman lebih akan akuntansi 

yang dimana pada penggunaan informasi akuntansi juga dapat dilihat bahwa rata-rata 

pemilik laki-laki cenderung lebih tinggi sedikit. Namun nilai sig yang menunjukan 

lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Pada variabel keberhasilan usaha, pemilik UMKM laki-laki cenderung sedikit 

lebih berhasil dibandingkan dengan pemilik UMKM perempuan. Hal ini selaras jika 

dihubungkan dengan dua variabel sebelumnya bahwa pemilik UMKM laki-laki 

cenderung memilik rata-rata yang lebih besar sedikit dibandingkan dengan pemilik 

UMKM laki-laki. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan, kecenderungan 

dan tingkat pengetahuan akan menggunakan atau mengetahui akan akuntansi maka 

pemilik UMKM laki-laki cenderung memiliki keberhasilan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemilik UMKM perempuan. Namun nilai sig yang menunjukan 

lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan usia pemilik UMKM,  pemilik UMKM yang berusia lebih dari 51 

tahun memiliki rata-rata pemahaman akan penggunaan informasi akuntansi  sebesar 

3,9424 tertinggi dibandingkan dengan kategori usia kurang dari 30 tahun dan usia 31 
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sampai dengan 50 tahun. Selain variabel penggunaan informasi akuntansi, pemilik 

UMKM yang berusia lebih dari 51 tahun, cenderung lebih memahami akan 

pengetahuan akuntansi sebesar 3,8462 hingga lebih berhasil dalam mengelola usaha 

nya sebesar 4,0676. Hal ini menunjukan bahwa dengan semakin matangnya usia 

pemilik, maka semakin matang pula kemampuan dan pengetahuan pemilik akan 

pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha disini salah satunya berkaitan dengan pencatatan 

keuangan dan akuntansi dalam usahanya dan pengalaman-pengelaman yang 

didapatkan oleh pemilik UMKM yang berusia lebih dari 51 tahun yang cenderung lebih 

banyak dibandingkan kategori usia yang lain. Namun nilai sig yang menunjukan lebih 

besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan pendidikan terakhir pemilik UMKM, pemilik UMKM yang 

memilik jenjang pendidikan D3-S2 cenderung lebih paham akan penggunaan informasi 

akuntansi dalam usaha nya yang memiliki rata-rata 3,8464, termasuk pada tingkat 

pengetahuan akuntansi yang memiliki rata-rata 3,7077. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pendidikan menjadi faktor yang cukup mempengaruhi dalam kemampuan 

menggunakan informasi akuntansi dan pengetahuan akan akuntansi karena pemilik 

telah menempuh pendidikan yang lebih baik. Namun pada variabel keberhasilan usaha, 

pemilik dengan jenjang pendidikan SD-SMA memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 

sebesar 3,9240 dibandingkan dengan pemilik yang menempuh pendidikan D3-S2. Hal 

ini menunjukan bahwa pengalaman dan waktu yang di miliki oleh pemilik usaha 

dengan jenjang pendidikan SD-SMA lebih banyak dimiliki, sehingga dapat dikatakan 
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bahwa keberhasilan untuk mengelola usaha sejak dini tergolong lebih tinggi peluang 

nya. Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan tingkat mengikuti pelatihan akuntansi, pemilik UMKM yang 

mengikuti pelatihan akuntansi lebih dari enam kali cenderung lebih sering 

menggunakan informasi akuntansi sebesar 4,1900 dibandingkan dengan pemilik 

UMKM yang tidak pernah maupun yang sudah mengikuti pelatihan akuntansi kurang 

dari enam kali. Hal ini menunjukan bahwa pemilik UMKM yang telah mengikuti 

pelatihan akuntansi lebih dari enam kali cenderung lebih paham tentang aspek-aspek 

dalam akuntansi dan bentuk pencatatan yang tepat sehingga memiliki kesadaran akan 

penggunaan informasi yang lebih tinggi dikarenakan pengetahuan yang lebih banyak. 

Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

Pada variabel tingkat pengetahuan akuntansi, pemilik yang mengikuti pelatihan 

akuntansi lebih dari enam kali cenderung lebih paham akan akuntansi dengan rata-rata 

3,9540. Hal ini menunjukan bahwa semakin seringnya pemilik UMKM mengikuti 

pelatihan akuntansi, maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan akan akuntansi 

yang akan diterima oleh pemilik UMKM. Namun nilai sig yang menunjukan lebih 

besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Tingginya rata-rata pemilik usaha yang telah mengikuti pelatihan akuntansi 

lebih dari enam kali pada variabel penggunaan informasi akuntansi dan tingkat 
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pengetahuan akuntansi maka berpengaruh juga terhadap keberhasilan usaha. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata sebesar 4,0280. Hal ini menujukan bahwa pemilik UMKM 

yang mengikuti pelatihan akuntansi lebih dari enam kali akan lebih paham akan 

penggunaan informasi akuntansi dan tingkat pengetahuan akuntansi sehingga dapat 

menunjang keberhasilan usaha. Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan umur usaha pada usaha yang dimiliki pemilik UMKM, pada 

penggunaan informasi akuntansi, usaha yang memiliki rentang umur 6-20 tahun 

memiliki rata-rata sebesar 3,9834. Hal ini menunjukan adanya kecenderungan yang 

baik dalam menggunakan informasi akuntansi yang dilakukan oleh usaha yang 

berumur 6-20 tahun dikarenakan usaha yang sudah lama dan sudah memiliki banyak 

pengalaman sehingga lebih memahami mengenai pencatatan akuntansi pada usahanya 

dan dapat menggunakan informasi akuntansi lebih baik dibandingkan dengan usaha 

yang masih muda. Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan umur usaha terkait dengan tingkat pengetahuan akuntansi, usaha 

yang memiliki umur lebih dari 21 tahun memiliki rata-rata tingkat pengetahuan 

akuntansi yang baik yaitu 3,8650. Hal ini menunjukan bahwa semakin lama usaha 

berdiri maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh 

pemilik usaha. Hal ini sama seperti variabel penggunaan informasi akuntansi, bahwa 

usaha yang telah berdiri lama memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga tingkat 
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pengetahuan akuntansi pemilik usaha yang usaha nya telah lebih lama berdiri akan 

lebih terasah dan tertata sehingga memiliki pengetahuan akuntansi yang baik. Namun 

nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Pada variabel keberhasilan usaha, usaha dengan umur usaha lebih dari 21 tahun 

memiliki rata-rata paling baik sebesar 3,9393. Hal ini menunjukan bahwa usaha yang 

telah berdiri lebih lama memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan usaha yang masih tergolong muda. Usaha yang memiliki pengalaman lebih 

lama dapat dikatakan telah melewati masa sulit perkembangan usaha dan tentunya akan 

mencapai keberhasilan usaha. Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan jumlah karyawan, usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih 

dari lima orang menggunakan informasi akuntansi lebih baik sebesar 3,9261 dan 

pemilik usaha memiliki tingkat pengetahuan akuntansi sebesar 3,7777. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besarnya jumlah karyawan yang dimiliki suatu usaha, 

maka semakin kompleks pula informasi dan pencatatan yang harus dilakukan oleh 

usaha tersebut, sehingga penggunaan akan informasi akuntansi lebih besar dikarenakan 

kontrol untuk usaha mereka dan tingkat pengetahuan akuntansi yang lebih besar 

dikarenakan faktor pendukung dalam menjalakan usaha mereka. Pada variabel 

keberhasilan usaha, usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih dari lima orang 

memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,9358, hal ini menunjukan bahwa 
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usaha yang memiliki karyawan lebih banyak cenderung lebih berhasil dalam 

menjalankan usahanya. Selain itu, jumlah karyawan yang lebih banyak dapat 

mengartikan adanya tingkat pengelolaan pada usahanya yang lebih banyak dan skala 

usaha yang lebih besar, sehingga pemilik dikatakan telah berhasil menjalankan 

usahanya. Namun nilai sig yang menunjukan lebih besar dari 0,05 menunjukan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki UMKM pada variabel penggunaan 

informasi akuntansi, UMKM yang memiliki jumlah aset lebih dari Rp 500 juta atau 

jika berdasarkan undang-undang maka termasuk dalam kategori usaha menengah 

memiliki jumlah rata-rata sebesar 4,6120. Rata-rata ini memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan kategori yang lain dikarenakan tingkat sig 0,01 kurang dari 0,05. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh suatu usaha, 

maka semakin besar pula penggunaan informasi akuntansi yang digunakan pada usaha 

tersebut yang berguna untuk menjalankan kontrol dan pengawasan terhadap aset yang 

dimiliki oleh UMKM.  

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki pada variabel tingkat pengetahuan 

akuntansi, UMKM yang memiliki jumlah aset lebih dari Rp 500 juta atau termasuk 

dalam usaha menengah memiliki jumlah rata-rata 4,5120. Hal ini memberikan arti 

bahwa pemilik-pemilik usaha menengah memiliki tingkat pengetahuan akuntansi yang 

baik dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan ditunjukan nilai sig kurang dari 

0,05. Semakin besar aset yang dimiliki suatu usaha, menunjukan semakin besar pula 
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skala suatu usaha. Maka diperlukan pula pengetahuan yang lebih dalam mengelola 

usaha, salah satunya pengetahuan akan akuntansi yang berguna dalam melakukan 

pencatatan, analisis dan kontrol akan usaha itu sendiri. 

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki pada variabel keberhasilan usaha, 

UMKM yang memiliki jumlah aset lebih dari Rp 500 juta  atau termasuk dalam usaha 

menengah, memiliki jumlah rata-rata 4,4760. Perbedaan ini juga tergolong signifikan 

dengan ditunjukannya nilai sig yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa usaha 

dengan jumlah aset yang lebih besar, menunjukan bahwa terdapat kemampuan yang 

besar pula yang mampu dihasilkan oleh usaha tersebut. Maka, dapat dikatakan bahwa 

semakin besar aset suatu usaha maka usaha tersebut dapat dikatakan semakin 

berkembang dan berhasil dalam melakukan pengelolaan dan menjalankan usahanya. 

Berdasarkan omset perbulan yang dihasilkan UMKM pada variabel 

penggunaan informasi akuntansi, usaha dengan jumlah omset perbulan lebih dari Rp 

200 juta memiliki nilai rata-rata yang tinggi yaitu 4,4875 jika dibandingkan dengan 

UMKM dengan jumlah omset kurang dari Rp 25 juta dan Rp 25 juta sampai dengan 

Rp 200 juta. Selain itu, nilai sig yang kurang dari 0,05 juga menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan pada setiap kategori usaha. Semakin besar omset yang di 

dapat oleh UMKM, maka kesadaran dan kemampuan akan menggunakan informasi 

akuntansi dalam usahanya semakin besar. Hal ini dikarenakan adanya tingkat 

pengelolaan usaha yang lebih rumit dan kompleks sehingga memerlukan pencatatan 



63 
 

 
 

dan penggunaan informasi akuntansi yang lebih baik guna memberikan kontrol dan 

pengawasan dalam usahanya. 

Berdasarkan omset perbulan yang dihasilkan oleh UMKM pada variabel tingkat 

pengetahuan akuntansi, usaha dengan jumlah omset lebih dari Rp 200 juta memiliki 

nilai rata-rata yang tinggi yaitu 4,3900. Perbedaan ini sangat signifikan bila 

dibandingkan dengan kategoti lainnya dengan ditunjukannya nilai sig yang kurang dari 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar omset yang dihasilkan oleh suatu 

usaha, maka diperlukan pula pengetahuan akan akuntansi bagaimana mengelola omset 

tersebut dengan tepat sehingga tidak mengalami kerugian kedepannya. 

Berdasarkan omset perbulan yang dihasilkan oleh UMKM pada variabel 

keberhasilan usaha, usaha dengan jumlah omset lebih dari Rp 200 juta memiliki nilai 

rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya yaitu sebesar 4,3150. 

Perbedaan ini tergolong signifikan dengan ditunjukannya nilai sig kurang dari 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin besar omset yang dihasilkan oleh suatu usaha, 

maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pula usaha tersebut telah mencapai 

keberhasilan. Hal ini selaras dengan hasil kategori lainnya dimana usaha dengan 

tingkat omset Rp 25 juta sampai dengan Rp 200 juta memiliki nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan usaha dengan omset kurang dari Rp 25 juta. Omset juga 

dapat menjadi acuan bahwa usaha tersebut semakin berkembang dan bertumbuh 

dengan jumlah omset yang semakin besar. 
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4.3.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai 

jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. Pertama, 

dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kedua, 

menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1  = 1,33 

      3 

Tabel 4.10  

Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 

 

Tabel 4.11  

Statistik Deskriptif Per Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PIA 1-5 1-5 3,84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

TPA 1-5 1-5 3,69 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KU 1-5 1-5 3,84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 
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Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, variabel penggunaan informasi 

akuntansi memiliki rata-rata empiris yang tergolong tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menggunakan informasi 

akuntansi  dalam melakukan proyeksi uang kas pada usaha nya, melakukan kontrol 

terhadap biaya yang akan dikeluarkan, mengukur dan meningkatkan produktivitas 

dalam menjalankan usahanya, menerapkan strategi usaha, melakukan aktivitas 

operasional yang diperlukan UMKM dalam mencapai tujuan usaha, mengevaluasi 

kinerja karyawan, mengetahui penggajian/pengupahan ke karyawan, mengetahui 

jumlah penjualan setiap harinya. Dalam peran informasi akuntansi sebagai manajemen 

usaha, UMKM juga telah menggunakan informasi akuntansi sebagai sarana 

perencanaan dalam kegiatan usahanya menjalakan usaha tersebut serta memiliki guna 

sebagai pengendalian dalam usahanya. Peran informasi akuntansi dalam kegiatan 

keuangan yang berguna untuk mengetahui posisi keuangan UMKM, mengetahui 

kinerja perusahaan dan mengetahui kenaikan dan penurunan modal yang telah dimiliki 

oleh UMKM. Serta peran penggunaan informasi akuntansi yang sesuai dengan standar 

peraturan bank, koperasi dan paguyuban, penganggaran usaha yang mendatang dan 

peningkatan efektifitas pengambilan keputusan sudah baik. Pada tabel 4.4 

crosstabulation jumlah aset dan jumlah omset yang dihasilkan juga menjadi bukti 

bahwa sampel yang ada dalam penelitian ini mayoritas sampel yang memiliki aset Rp 

50 juta – Rp 500 juta dan jumlah omset Rp 25 juta – Rp 200 juta yang berjumlah 52 

usaha serta tingkat pengaruh signifikan jumlah aset dan omset pada tabel 4.9 compare 

means pada penggunaan informasi akuntansi. Hal ini memberikan arti bahwa semakin 



66 
 

 
 

besar skala suatu usaha, maka semakin kompleks pula penggunaan informasi akuntansi 

dilakukan dalam kegiatan usaha tersebut. 

Pada variabel tingkat pengetahuan akuntansi memiliki rata-rata empiris yang  

tinggi. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman responden akan jenis-jenis akun yang 

ada dalam laporan keuangan, melakukan identifikasi transaksi setiap terdapat transaksi 

penjualan dan pembelian, analisis rasio, penyusunan laporan keuangan secara akurat 

baik sesuai standar akuntansi yang ada maupun sesuai standar yang ada pada 

perusahaan, melakukan analisis rasio sesuai dengan aturan usaha sendiri, menggunakan 

catatan keuangan periode sebelumnya dan penerapan karakteristik informasi dalam 

kegiatan keuangan sudah baik. Pernyataan ini didorong pula oleh tingkat pendidikan 

akhir dan tingkat pelatihan akuntansi yang telah ditempuh oleh pemilik usaha. 

Berdasarkan tabel 4.3 crosstabulation tingkat pendidikan dan pelatihan akuntansi yang 

telah ditempuh oleh pemilik usaha yang menunjukan bahwa mayoritas pemilik usaha 

yang berpendidikan akhir D3-S2 dan telah mengikuti pelatihan akuntansi kurang dari 

enam kali memiliki jumlah mayoritas pada sampel penelitian ini dan memiliki nilai 

rata-rata yang tinggi bagaimana tingkat pendidikan dan tingkat pelatihan akuntansi 

dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan akuntansi pemilik usaha meskipun tidak 

signifikan. 
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Pada variabel keberhasilan usaha memiliki rata-rata empiris yang tinggi. Hal 

ini menunjukan bahwa usaha telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang  

baik dengan ditandai pertambahan jumlah karyawan, peningkatan pesananan dan 

promosi penjualan,peningkatan harga jual, peningkatan penghasilan dan penjualan, 

peningkatan modal, peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan sejak 

awal usaha berdiri. Tingkat keberhasilan UMKM di Kota Semarang yang tergolong 

tinggi ini juga dapat dihubungkan dengan jumlah aset dan omset UMKM yang telah 

dimiliki dan dihasilkan. Pada tabel 4.9 compare means menunjukan bahwa UMKM 

yang memiliki jumlah aset dan omset Rp 50 juta – Rp 500 juta dan Rp 25 juta – Rp 

200 juta yang dimana menjadi mayoritas sampel pada penelitan ini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keberhasilan usaha. Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

keberhasilan usaha pada UMKM yang berada pada skala usaha tersebut memiliki 

pertumbuhan dan perkembangan yang baik dalam menjalankan usahanya. 
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Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif Penggunaan Informasi Akuntansi (PIA) 

No Keterangan 

Kisa

ran 

Teor

itis 

Kisa

ran 

Emp

iris 

Rata-

rata 

Empi

ris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

1 

Melakukan proyeksi kebutuhan 

uang kas di masa yang akan 

datang 

1-5 1-5 4,02 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

2 
Melakukan kontrol terhadap biaya 

dalam menjalankan usaha 
1-5 2-5 4,12 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

3 Mengukur produktivitas usaha 1-5 2-5 4,12 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

4 Meningkatkan produktivitas usaha 1-5 1-5 3,99 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

5 
Membantu menerapkan strategi 

usaha 
1-5 1-5 3,98 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

6 

Melakukan aktivitas operasional 

yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan usaha 

1-5 1-5 3,88 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

7 Mengevaluasi kinerja karyawan 1-5 1-5 3,93 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

8 

Mengetahui 

penggajian/pengupahan ke 

karyawan 

1-5 1-5 3,75 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

9 
Mengetahui jumlah penjualan 

setiap harinya 
1-5 2-5 3,76 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

10 Merencanakan kegiatan usaha 1-5 1-5 3,97 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

11 Menerapkan/menjalankan usaha 1-5 1-5 3,59 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

12 Mengendalikan usaha 1-5 1-5 3,73 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 
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13 Mengetahui posisi keuangan 1-5 2-5 3,79 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

14 Mengetahui kinerja perusahaan 1-5 1-5 3,55 1 – 2,33 
2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Sedang 

15 
Mengetahui kenaikan atau 

penurunan modal 
1-5 1-5 3,88 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

16 
Menyusun sesuai standar peraturan 

bank, koperasi dan paguyuban 
1-5 1-5 3,66 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Sedang 

17 
Mengaggarkan usaha yang 

mendatang 
1-5 1-5 3,81 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Tinggi 

18 
Meningkatkan efektifitas 

pengambilan keputusan 
1-5 1-5 3,62 1 – 2,33 

2,34 – 

3,66 

3,67 – 

5 
Sedang 

 Rata-rata   3,84    Tinggi 

Sumber: Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

 

Pada tabel statistik deskriptif variabel penggunaan informasi pada penggunaan 

informasi akuntansi untuk mengetahui kinerja perusahaan, penggunaan informasi 

akuntansi sesuai standar akuntansi, paguyuban dan koperasi, penggunaan informasi 

akuntansi guna meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan memiliki rata-rata 

empiris yang sedang. Hal ini menunjukan bahwa UMKM kurang dalam menggunakan 

informasi akuntansi guna mengetahui kinerja UMKM dan sebagai efektifitas 

pengambilan keputusan, serta UMKM masih jarang menggunakan informasi akuntansi 

sesuai dengan standar bank, paguyuban dan koperasi yang ada. Namun dalam 

penelitian ini, UMKM sering menggunakan informasi akuntansi untuk melakukan 

kontrol terhadap biaya dalam menjalankan usaha serta dalam mengukur produktivitas 

UMKM. 
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Tabel 4.13 

Statistik Deskriptif Tingkat Pengetahuan Akuntansi (TPA) 

No Keterangan 

Kisa

ran 

Teor

itis 

Kisa

ran 

Emp

iris 

Rata-

rata 

Empi

ris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

1 Mengetahui jenis akun-akun 

yang ada dalam laporan 

keuangan 

1-5 1-5 3,79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

2 Melakukan identifikasi transaksi 

setiap terdapat transaksi 

penjualan dan pembelian  

1-5 1-5 3,80 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

3 Melakukan analisis rasio 1-5 1-5 3,75 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

4 Menyusun laporan keuangan 

secara akurat  
1-5 1-5 3,79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

5 Menyusun laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang ditetapkan 

1-5 1-5 3,50 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

6 Menyusun laporan keuangan 

sesuai peraturan usaha saya 
1-5 2-5 3,56 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

7 Melakukan analisis rasio sesuai 

peraturan yang ada 
1-5 1-5 3,73 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

8 Menggunakan catatan keuangan 

periode sebelumnya 
1-5 1-5 3,56 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

9 Menerapkan karakteristik 

informasi dalam kegiatan 

keuangan 

1-5 1-5 3,79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

 Rata-rata   3,69    Tinggi 

Sumber: Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 
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Berdasarkan tabel statistik deskriptif tingkat pengetahuan akuntansi 

menunjukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan peraturan 

perusahaan sendiri dan penggunaan catatan keuangan periode sebelumnya masih 

kurang dimiliki pengetahuan akan hal tersebut oleh pemilik UMKM. Selain itu UMKM 

di Kota Semarang juga masih cukup tidak sering menggunakan catatan keuangan 

periode sebelumnya dalam kegaiatan usaha mereka. Hal ini menunjukan pengetahuan 

pemilik UMKM akan penggunaan catatan keuangan periode sebelumnya tergolong 

kurang. Namun UMKM di Kota Semarang telah memiliki pengetahuan yang baik 

bagaimana UMKM melakukan identifikasi transaksi setiap terdapat transaksi 

penjualan dan pembelian dengan ditunjukannya rata-rata yang paling tinggi 

dibandingkan item lainnya. Identifikasi transaksi penjualan dan pembelian merupakan 

dasar yang memang harus ada dalam setiap kegiatan usaha, sehingga usaha tidak 

mengalami kesalahan dan tidak mengalami kerugian. 
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Tabel 4.14 

Statistik Deskriptif Keberhasilan Usaha (KU) 

No Keterangan 

Kisa

ran 

Teor

itis 

Kisa

ran 

Emp

iris 

Rata-

rata 

Empi

ris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

1 Jumlah karyawan bertambah 

sejak awal usaha berdiri 
1-5 1-5 3,59 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

2 Jumlah pesanan meningkat 

sejak awal usaha berdiri  
1-5 1-5 3,80 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

3 Peningkatan promosi pesanan 

sejak awal usaha berdiri 
1-5 1-5 3,95 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

4 Peningkatan harga jual sejak 

awal usaha berdiri 
1-5 1-5 3,85 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

5 Peningkatan penghasilan dari 

penjualan sejak awal usaha 

berdiri 

1-5 1-5 3,90 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

6 Peningkatan modal sejak awal 

usaha beridiri 
1-5 1-5 3,97 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

7 Peningkatan pendapatan sejak 

awal usaha berdiri 
1-5 1-5 3,94 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

8 Peningkatan volume penjualan 

sejak awal usaha berdiri 
1-5 1-5 3,73 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

 Rata-rata   3,84    Tinggi 

Sumber: Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan statistik deskriptif keberhasilan usaha memiliki rata-rata empiris pada 

setiap indikatornya tinggi. Namun pada indikator pertambahan jumlah karyawan masih 

memiliki rata-rata empiris sedang. Hal ini menunjukan bahwa UMKM meski telah 

mengalami perkembangan dalam faktor-faktor lain, namun dalam penambahan jumlah 
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karyawan UMKM tidak memilih dan tidak memiliki pilihan untuk menambah jumlah 

karyawan. Namun pada peningkatan promosi pesanan, rata-rata UMKM yang ada di 

Kota Semarang ini telah mengalami peningkatan promosi pesanan sejak awal usaha hal 

tersebut ditunjukan dengan tingkat rata-rata yang tinggi diantara semua item variabel 

keberhasilan usaha. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Alpha (n) Keterangan 

Sig 

0,000 0,10 Normal 

       Sumber: Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 

 

Berdasarkan tabel uji normalitas diatas, diketahui bahwa sig 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,000 lebih kecil dari alpha 0,10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. 

Degnan demikian analisis data dilakukan dengan uji statistik non parametrik. 

Pengujian statistik non parametrik dilakukan karena data tidak dapat memenuhi 

asumsi-asumsi pada penggunaan metode parametrik salah satunya data yang 

berdistribusi harus berdistribusi normal (Murniati et al., 2013). Uji statistik non 

parametrik yang digunakan adalah uji Kendall’s Tau-b. Pemilihan uji Kendall’s 
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Tau-b dipilih karena uji Kendall’s Tau-b digunakan untuk menguji hubungan 

diantara dua variabel.  

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Kendall’s Tau-b 

Uji Kendall’s Tau-b merupakan uji statistik non parametrik yang 

digunakan untuk melihat hubungan diantara variabel yang biasanya dua 

variabel dan menggunakan koefisien korelasi (Murniati et al., 2013). Intepretasi 

uji Kendall’s tau-b dapat dilakukan dengan melihat hubungan antar variabel 

berdasarkan nilai signifikansi, melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel 

dan melihat arah hubungan antar variabel. Menurut Sarwono (2006) kriteria 

koefisien korelasi antar variabel dikategorikan sebagai berikut: 

1. 0: Tidak ada korelasi antara dua variabel 

2. > 0 - 0,25: Korelasi sangat lemah 

3. > 0,25 – 0,5: Korelasi cukup 

4. > 0,5 – 0,75: Korelasi kuat 

5. 1: Korelasi sempurna 
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Tabel 4.16 

Uji Kendall’s Tau-b hipotesis 1 dan 2 

Variabel Corellation Coefficient Sig Keterangan 

Penggunaan Informasi Akuntansi 0,512 0,000 Diterima 

Tingkat Pengetahuan Akuntansi 0,459 0,000 Diterima 

Sumber: Lampiran 7 – Uji Kendall’s Tau-b 

Berdasarkan tabel pengujian daiatas dapat diketahui pada variabel 

penggunaan informasi akuntansi diketahui bahwa nilai corellation coefficient 

0,512 dan sig 0,000. Nilai corellation coefficient menunjukan bahwa terdapat 

hubungan korelasi yang kuat antara penggunaan informasi akuntansi dan 

keberhasilan usaha. Nilai corellation coefficient menunjukan arah yang positif 

yang mengartikan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh secara 

positif terhadap keberhasilan usaha. Sig pada variabel penggunaan informasi 

akuntansi menunjukan nilai 0,000 yang mengartikan bahwa jika nilai sig < 0,10 

maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel penggunaan informasi 

akuntansi dan keberhasilan usaha. 

Pada variabel tingkat pengetahuan akuntansi diketahui bahwa nilai 

corellation coefficient 0,459 dan sig 0,000. Nilai corellation coefficient 

menunjukan bahwa terdapat hubungan korelasi yang cukup antara variabel 

tingkat pengetahuan akuntansi dan keberhasilan usaha. Nilai corellation 

coefficient menunjukan arah yang positif yang mengartikan bahwa tingkat 
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pengetahuan akuntansi berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan usaha. 

Sig pada variabel tingkat pengetahuan akuntansi menunjukan nilai 0,000 yang 

mengartikan bahwa jika nilai sig < 0,10 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel tingkat pengetahuan akuntansi dan keberhasilan 

usaha. 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha 

Hipotesis pertama diterima karena pada hasil analisis data diperoleh 

nilai sig 0,000 < 0,10 yang menunjukan bahwa variabel penggunaan informasi 

akuntansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

Corellation coefficient menunjukan nilai 0,512 dan berarah positif yang 

mengartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara variabel 

penggunaan informasi akuntansi dan keberhasilan usaha.   

Variabel penggunaan informasi akuntansi diterima karena pemilik 

UMKM dalam menjalankan usahanya telah menggunakan informasi akuntansi 

pada dengan baik sehingga dapat menunjuan keberhasilan usaha. Informasi 

akuntansi pada UMKM lebih banyak digunakan pada kegiatan proyeksi 

kebutuhan uang kas, melakukan kontrol terhadap biaya dalam menjalankan 

usaha, mengukur dan meningkatkan produktivitas, membantu menerapkan 

strategi usaha, melakukan aktivitas operasional yang diperlukan, mengevaluasi 

kinerja karyawan, mengetahui penggajian/pengupahan, mengetahui penjualan 
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setiap hari, merencanakan kegiatan usaha, menerapkan/menjalankan usaha, 

mengendalikan usaha, mengetahui posisi keuangan, mengetahui kenaikan dan 

penurunan modal dan menganggarkan usaha yang mendatang.  

Tingginya tingkat penggunaan informasi akuntansi juga dapat dilihat 

melalui statistik deskriptif penggunaan informasi akuntansi yang menunjukan 

bahwa tingkat statistik deskriptif variabel penggunaan informasi akuntansi 

tergolong tinggi. Hal ini menunjukan bahwa besarnya UMKM yang telah 

melakukan pencatatan akuntansi guna memperoleh informasi akuntansi yang 

dapat menunjang keberhasilan usaha mereka.  Diterimanya hipotesis ini juga 

mendukung pendekatan teori Resources-Based View yang menyatakan bahwa 

sumber daya internal usaha dapat mendukung keberhasilan usaha. Penggunaan 

informasi akuntansi merupakan sumber daya internal khususnya sumber daya 

organisasi bagi perusahaan yang bila digunakan secara maksimal dapat 

menunjang keberhasilan usaha tersebut. 

Diterimanya penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan 

UMKM bertentangan dengan pendapat Pinasti (2007) yang menyatakan bahwa 

pengusaha kecil di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan 

informasi dalam kegiatan pengelolaan usahanya dan (Ermalina, 2013) yang 

menyatakan bahwa pencatatan keuangan tidak perlu dibuat karena UKM 

merasa kesulitan dan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. UMKM 

di Kota Semarang telah menunjukan bahwa UMKM di Kota Semarang telah 
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menggunakan informasi akuntansi dalam kegiatan usahanya dan menunjukan 

pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan UMKM. 

Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo & Kurniawati (2015), Anggara (2015), Ningsih (2016) dan Arlianto 

(2014) yang menyatakan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh 

secara positif terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah. Dengan 

demikian menunjukan bahwa kebiasaan melakukan pencatatan dan kesadaran 

melakukan pencatatan sudah dilakukan oleh pemilik usaha di masa sekarang. 

 

4.6.2 Pengaruh tingkat pengetahuan akuntansi pemilik usaha terhadap 

keberhasilan usaha 

Hipotesis kedua diterima karena pada hasil analisis data diperoleh 

nilai sig 0,000 < 0,10 yang menunjukan bahwa variabel tingkat pengetahuan 

akuntansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap keberhasilan usaha. 

Corellation coefficient menunjukan nilai 0,459 dan berarah positif yang 

mengartikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara variabel 

tingkat pengetahuan akuntansi dan keberhasilan usaha.   

Diterimanya variabel tingkat pengetahuan akuntansi menunjukan 

bahwa UMKM di Kota Semarang telah memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai akun-akun dalam laporan keuangan, identifikasi transaksi penjualan 
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dan pembelian, analisis rasio, penyusunan laporan keuanan sesuai standar 

akuntansi, analisis rasio sesuai peraturan yang ada dan penerapan karakteristik 

informasi keuangan dalam kegiatan usahanya sehingga dapat mendorong 

keberhasilan UMKM yang ada di Kota Semarang. Selain itu, tingkat 

pengetahuan akuntansi UMKM di Kota Semarang juga dapat dilihat dari 

pendidikan formal dan informal. Utami (2018) dalam penelitiannya 

memaparkan bahwa pendidikan formal pemilik usaha dan tingkat mengikuti 

pelatihan akuntansi juga menjadi tolok ukur bagaimana tingkat pengetahuan 

akuntansi dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Pendidikan formal dapat 

dilihat pada tabel compare means yang memaparkan bahwa tingkat pendidikan 

yang tinggi yaitu pada kategori D3-S2 sejumlah 70 orang, memiliki 

pengetahuan akuntansi yang lebih baik dibandingkan dengan pemilik yang 

memiliki tingkat pendidikan SD-SMA. Berdasarkan tingkat pendidikan formal 

yang telah ditempuh pemilik usaha menunjukan bahwa sebagian besar pemilik 

usaha telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi, sehingga memiliki 

bekal dan keinginan untuk membuat usaha mereka semakin berhasil dengan 

adanya pengetahuan akan akuntansi yang penting guna keberhasilan usaha. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami (2018) yang mengatakan 

bahwa semakin seseorang memiliki pendidikan formal yang tinggi, maka 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan dalam usaha nya 

samakin baik, selain itu kemampuan untuk melihat peluang bisnis semakin 

tinggi juga.  
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Selain melalui pendidikan formal, tingkat pengetahuan akuntansi 

pemilik usaha juga dapat dilihat berdasarkan semakin sering atau tidaknya 

pemilik usaha mengikuti pelatihan akuntansi. Pada tabel compare means di 

paparkan bahwa 5 orang yang telah mengikuti pelatihan akuntansi lebih dari 6 

kali memiliki tingkat pengetahuan akuntansi yang baik, diikuti dengan 49 orang 

yang mengikuti pelatihan akuntansi kurang dari 6 kali dan terendah adalah 

pemilik UMKM yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Hipotesis ini 

juga mendukung pendekatan teori Resources-Based View yang menyatakan 

bahwa sumber daya internal usaha dapat mendukung keberhasilan usaha. 

Penggunaan informasi akuntansi merupakan sumber daya internal bagi 

perusahaan yang bila digunakan secara maksimal dapat menunjang 

keberhasilan usaha tersebut. 

Hasil penelitian ini membuktikan kelemahan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo & Kurniawati (2015) yang mengatakan bahwa 

pengetahuan pemilik usaha dinilai masih kurang dalam melakukan pembukuan 

dan pencatatan sehingga dapat menghambat keberhasilan UMKM. Namun, 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) dan 

Anisiuba (2017). Dimana dalam Utami (2018) tingkat pengetahuan akuntansi 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, dilihat berdasarkan tingkat 

pendidikan formal peimilik usaha dan tingkat pelatihan akuntansi yang telah 

diikuti pemilik usaha. Dalam penelitian ini meskipun pemlik usaha yang sudah 
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mengikuti pelatihan akuntansi tergolong rendah, tetapi pemahaman akuntansi 

dan penerapannya dalam usaha mereka tergolong baik, yang menunjukan ada 

faktor-faktor lain yang menunjang seperti pendidikan formal, media sosial, 

paguyuban dan perekrutan karyawan. Penelitian ini juga mendukung penelitian 

Annisiuba (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan akuntansi 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan keberhasilan usaha.


