
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan pembahasan terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi, 

sehingga mencapai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel skala 

usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada pemilik/manajer UKM di Kabupaten 

Kendal. Variabel ini merupakan yang paling berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi, karena pada nilai persamaan 

regresi nya memiliki nilai yang paling tinggi. 

2. Hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel umur 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada pemilik/manajer UKM di Kabupaten 

Kendal 

3. Hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada pemilik/manajer UKM di Kabupaten Kendal 

4. Hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa pelatihan 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 
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informasi akuntansi pada pemilik/manajer UKM di Kabupaten 

Kendal 

5. Kesimpulan secara keseluruhan adalah variabel yang berpengaruh 

dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM 

yaitu skala usaha, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi. 

Sedangkan variabel pendidikan tidak memliki pengaruh pada UKM 

di Kabupaten Kendal. Berdasarkan penjelasan tersebut membuktikan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang diambil, maka belum 

tentu membutuhkan dalam menggunakan informasi akuntansi untuk 

usaha mereka. 

5.2.  Implikasi Penelitian 

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala usaha, umur 

perusahaan, dan pelatihan akuntansi terhubung dan terkait dengan 

penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Kabupaten Kendal. Dalam 

hal ini mengimplikasikan yaitu penggunaan informasi akuntansi 

merupakan suatu hal yang penting dalam usaha kecil dan menengah terkait 

penggunaan informasi akuntansi, sehingga pelaku UKM terbantu dalam 

mengelola keuangan pada perusahaannya dan sebagai salah satu alat tolak 

ukur untuk mengambil keputusan terkait kegiatan ekonomi dalam 

perusahaan. 

Skala usaha memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi, Disaat perusahaan semakin maju maka semakin kompleks pula 

bisnis dalam pencatatan asset perusahaan dalam periode akuntansi 



sehingga kebutuhan dalam penggunaan informasi akuntansi akan 

dibutuhkan dan meningkat karena informasi akuntansi sangat diperlukan 

untuk keberlangsungan usahanya. Selain itu, umur perusahaan juga 

memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi  karena 

semakin lama perusahaan tersebut beroperasi maka semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki oleh pelaku/manajer sehingga paham betapa 

pentingnya penggunaan informasi akuntansi untuk usaha nya. 

Dan yang terakhir pelatihan akuntansi juga memiliki pengaruh 

terhadap penggunaan informasi akuntansi , karena semakin banyak 

pelatihan akuntansi yang dilakukan oleh pemilik/manajer UKM akan 

meningkatkan pemahaman dan pentingnya informasi akuntansi bagi 

perusahaan. Maka dari itu penggunaan informasi akuntansi akan semakin 

banyak digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pengajuan tambahan 

modal usaha ke bank. Sedangkan pendidikan tidak memiliki pengaruh 

terhadap penggunaan informasi akuntansi karena implikasi dalam rendah 

tingginya suatu tingkat jenjang pendidikan tidak cukup dalam 

membuktikan penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Kabupaten 

Kendal. 

5.3.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu terbatasnya penyebaran kuesioner penelitian sehingga data 

yang didapatkan tidak terlalu banyak atau terbatas. Selain itu tidak sedikit 
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responden dalam penelitian ini yang berat hati untuk mengisi kuesioner 

karena sibuk. 

5.4.  Saran  

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM. 

Maka disarankan terutama kepada Dinas Perindustrian, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop-UKM) Kabupaten Kendal, 

serta pihak yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan usaha 

kecil dan menengah Kabupaten Kendal untuk memberikan pengarahan 

serta membimbing terkait penggunaan informasi akuntansi dalam 

mengoperasionalkan usahanya. Hal ini diperlukan karena informasi 

akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan perusahaan. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel 

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini karena kemungkinan 

variabel tersebut mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Dan 

diharapkan penelitian terakit penggunaan informasi akuntansi pada 

UKM di Kabupaten Kendal menambah jumlah sampel sehingga 

memiliki hasil yang lebih akurat. 


