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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

informasi akuntansi, tingkat pengetahuan akuntansi terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan informasi akuntansi berpengaruh secara positif terhadap 

keberhasilan usaha. Karena sebagian besar UMKM di kota semarang ini 

telah memiliki kesadaran dan kemampuan akan melakukan pencatatan 

akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi dalam kegiatan usaha nya 

sehingga dapat mengendalikan dan mengarahkan usahanya. 

2. Tingkat pengetahuan akuntansi pemilik usaha berpengaruh secara positif 

terhadap keberhasilan usaha. Karena latar belakang pendidikan pada 

responden yang sebagian besar telah menempuh pendidikan D3-S2 dan 

jumlah responden yang telah mengikuti pelatihan akuntansi sebagian besar 

telah mengikuti pelatihan akuntansi maka tingkat pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki pemilik usaha sudah cukup baik sehingga dapat menunjang 

keberhasilan pemilik dalam menjalankan usahanya. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Pada penelitian ini sampel yang digunakan oleh peneliti terlalu luas, yaitu 

seluruh UMKM yang ada di Kota Semarang sehingga sulit untuk 

membedakan penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan oleh usaha 

yang berjalan dibidang jasa, dagang dan manufaktur. 

2. Item pertanyaan variabel penggunaan informasi akuntansi kurang 

mencerminkan dengan aturan yang ada pada SAK ETAP sehingga jawaban 

masih kurang mencerminkan kondisi yang sesuai yang ada pada aturan di 

Indonesia. 

3. Banyak pemilik UMKM yang telah berganti nomor telefon dan 

memberikan nomor yang kurang pada data yang ada pada Dinas Koperasi 

dan UMKM sehingga diperlukan waktu lebih lama dalam mencari data. 

 

5.3 Saran dan Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh 

penggunaan informasi akuntansi dan tingkat pengetahuan akuntansi pemilik usaha 

terhadap keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Semarang, 

terdapat beberapa saran yaitu: 
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1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM  

a. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang diharapkan dapat 

melakukan pelatihan mengenai pencatatan dan penggunaan informasi 

akuntansi secara berkala dan rutin sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman pemilik UMKM melihat bahwa masih banyaknya pemilik 

UMKM yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. 

b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang diharapkan dapat 

memperbaharui data yang ada sehingga jika Dinas Koperasi dan 

UMKM ingin memberikan info dapat melalui nomor telfon pemilik 

UMKM secara langsung. 

 

2. Bagi Pemilik Usaha 

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bahwa terdapat banyak indikator 

penggunaan informasi akuntansi yang dapat diterapkan dan 

pengetahuan akuntansi yang dapat mendorong keberhasilan UMKM, 

sehingga bagi UMKM yang masih kurang dalam melakukan 

penyelenggaraan akuntansi dalam kegiatan usahanya, penelitian ini 

dapat menjadi acuan informasi akuntansi apa yang penting yang dapat 

mendorong keberhasilan usaha. 
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3. Bagi Penelitian selanjutnya 

a. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan menambahkan variabel lain seperti jumlah aset yang 

merupakan bagian dalam sumber daya internal usaha dalam Teori RBV 

yaitu sumber daya fisik. Pada penelitian ini menunjukan bahwa semakin 

besar aset yang dimiliki usaha maka tingkat keberhasilan usaha juga 

semakin tinggi.  

b. Pada penelitian selanjutnya juga dapat peneliti dapat menambahkan 

variabel lain yaitu jumlah omset karena pada penelitian ini jumlah 

omset berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha 

sehingga dapat diteliti lebih lanjut. 

c. Pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan penelitian dengan 

membagi sampel kedalam tiga kategori usaha yaitu usaha dagang, jasa 

dan manufaktur sehingga dapat diketahui perbedaan penggunaan 

informasi akuntansi dan pengetahuan yang dimiliki oleh usaha dengan 

kategori tersebut. 

d. Pada penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan menyesuaikan item 

pertanyaan dengan standar yang ada pada SAK ETAP untuk UMKM 

sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan bagaimana penggunaan 

informasi akuntansi UMKM yang ada di Indonesia saat ini. 

  


