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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan akuntansi, 

skala usaha dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada umkm di Yogyakarta. Dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi 

berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, artinya 

pengetahuan akuntansi manajer/pemilik akan meningkatkan 

pemahaman pengusaha (manajer) untuk menerapkan informasi 

akuntansi sehingga penggunaan informasi akuntansi pada UMKM 

juga semakin tinggi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha berpengaruh positif 

terhadap penggunaan informasi akuntansi, artinya semakin besar skala 

usaha UMKM akan mendorong pengusaha (manajer) untuk 

menerapkan informasi akuntansi sehingga penggunaan informasi 

akuntansi pada UMKM juga semakin tinggi. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh 

positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, artinya pelatihan 

akuntansi yang diikuti oleh manajer/pemilik akan meningkatkan 
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pemahaman pengusaha (manajer) untuk menerapkan informasi 

akuntansi sehingga penggunaan informasi akuntansi pada UMKM 

juga semakin tinggi. 

5.2. Saran 

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi pelaku UMKM di Yogyakarta, berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa penggunaan informasi akuntansi memberikan 

manfaat bagi pelaku UMKM untuk bisa mengoptimalkan usahanya. 

Variabel yang paling berpengaruh pada penggunaan informasi 

akuntansi adalah skala usaha, dimana semakin besar usaha UMKM 

maka penggunaan informasi akuntansi menjadi lebih penting. Untuk 

itu bagi pelaku UMKM yang sudah memiliki skala usaha yang besar 

diharapkan dapat menerapkan informasi akuntansi dalam 

menjalankan bisnisnya. 

2. Pihak Disperindagkop agar meningkatkan perhatian terhadap pelaku 

UMKM pada skala usaha tertentu dengan membantu meningkatkan 

persepsi mereka tentang akuntansi dan pengetahuan akuntansi untuk 

menyadari pentingnya penggunaan informasi akuntansi.  

3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi penggunaan informasi 
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akuntansi. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan 

metode lain dalam meneliti penggunaan informasi akuntansi 

5.3. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada 

beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait antara lain 

1. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan akuntansi 

terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di 

Yogyakarta. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan 

penggunaan informasi akuntansi melalui peningkatan pengetahuan 

tentang akuntansi. Saat ini sudah banyak media-media informasi yang 

gratis maupun berbayar yang dapat diakses untuk bisa mempelajari 

bagaimana menerapkan informasi akuntansi dalam skala UMKM.  

2. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh skala usaha terhadap 

penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di Yogyakarta. Hasil 

ini menjelaskan bahwa UMKM dengan berbagai skala usaha yang 

diteliti harus menerapkan penggunaan informasi sesuai dengan 

kebutuhannya. Semakin tinggi skala usaha dan adanya perbedaan 

bidang usaha membuat masing-masing sistem akuntansi yang 

digunakan berbeda. Untuk itu pemilik UMKM dapat lebih mengenal 

seberapa besar usahanya dan karakteristik dari bidang usahanya agar 
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dapat menggunakan informasi akuntansi dengan baik di dalam 

bisnisnya. 

3. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pelatihan akuntansi 

terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di 

Yogyakarta. Hasil ini menjelaskan bahwa bagi setiap UMKM yang 

memang belum terlalu mengetahui bagaimana sistem akuntansi dapa 

melakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau 

lembaga swasta baik secara offline maupun online. Pelatihan ini 

terbukti dapat meningkatkan kemampuan dalam penggunaan 

informasi akuntansi pada UMKM.  

 

 




