
47 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1     Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengetahuan akuntansi, pengalaman dalam  informasi akuntansi, dan skala 

usaha secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap UMKM atas informasi akuntansi, dengan nilai signifikan 0,000. 

Kemampuan ketiga variabel tersebut dalam memprediksi Persepsi 

Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas Penggunaan Informasi 

Akuntansi Keuangan yaiu sebesar 1,20%, sedangkan 98,80% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian. 

2. Pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

persepsi UMKM atas informasi akuntansi, dengan signifikan 0,000.  

3. Pengalaman dalam informasi akuntansi berpengaruh  signifikan dan positif 

terhadap persepsi UMKM atas informasi akuntansi, dengan signifikan 

0,000 dan merupakan variabel dominan, karena memiliki nilai beta sebesar 

0,566. 

4. Skala usaha tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi 

UMKM atas informasi akuntansi, dengan signifikan 0,216 

 

5.2     Saran  

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah 

dilakukan adalah:  

1. Pengetahuan akuntansi UMKM sebagian besar sudah baik, itu dikarenakan 

pemilik atau staf yang menangani dibidang akuntansi dan keuangan 

memiliki pendidikan yang baik, bukan hanya dari pelatihan maupun 

pengarahan dari pemerintah/instansi bersangkutan.  
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2. Untuk meningkatkan daya saing yang lebih baik, diharapkan 

pemerintah/instansi dapat memberikan pelatihan maupun pengarahan 

mengenai akuntansi untuk pengelolaan usaha pada UMKM Songket 

Palembang, dengan lebih optimal. 

3. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, yang 

paling menonjol adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya pada satu bidang usaha saja sehingga belum bisa mewakili bidang 

usaha yang lain. Selain itu skala usaha yang diukur berdasarkan jumlah 

karyawan kemungkinan tidak dapat mengukur kopleksitas keuangan 

perusahaan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh 

karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

populasi/sampel dari beberapa jenis usaha agar hasilnya dapat 

menggambarkan keadaan usaha kecil dan menengah secara keseluruhan, 

4.  Penelitian ini juga diharapkan dapat mengukur variabel skala usaha 

dengan alternatif lainnya misalnya diukur berdasarkan jumlah investasi 

awal, dan diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang 

dimungkinkan berpengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil dan 

menengah atas informasi akuntansi seperti jenis usaha, dan lingkungan 

usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


