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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan Penelitian 

1. Tingkat pendidikan pelaku UKM berpengaruh positif terhadap 

penggunaan informasi akuntansi pada UKM boneka di Kabupaten 

Karawang.Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingkat 

penggunaan informasi akuntansi yang rendah. 

2. Skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UKM boneka di Kabupaten Karawang.Skala usaha 

yang kecil menyebabkan tingkat penggunaan informasi akuntansi yang 

rendah. 

3. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UKM boneka di Kabupaten Karawang.. 

4. Pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada UKM boneka di Kabupaten Karawang. 

Pelatihan akuntansi yang sedikit menyebabkan tingkat penggunaan 

informasi akuntansi yang rendah. 

5. Masa memimpin perusahaan tidak berpengaruh positif tetapi negatif 

terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM boneka di 

Kabupaten Karawang. Masa pelaku UKM mengelola usahanya yang 

cukup lama menyebabkan tingkat penggunaan informasi akuntansi 

yang rendah. 
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6. Tingkat pendidikan pelaku UKM, skala usaha, umur usaha, pelatihan 

akuntansi, dan masa memimpin perusahaan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

UKM boneka di Kabupaten Karawang. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dapat diperoleh implikasi sebagai berikut :  

1. Penggunaan informasi akuntansi pada usaha UKM boneka di 

Kabupaten Karawang yang rendah dapat ditingkatkan dengan cara 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti skala usaha, 

jenjang pendidikan formal, pelatihan akuntansi, umur usaha. Apabila 

tingkat pendidikan pelaku UKM ditingkatkan, maka tingkat 

penggunaan informasi akuntansi juga akan meningkat. Skala usaha 

yang semakin lebih besar lagi akan meningkatkan penggunaan 

informasi akuntansi. Umur perusahaan yang lebih lama akan 

meningkatkan penggunaan informasi akuntansi. Semakin seringnya 

pelaku UKM mengikuti pelatihan akuntansi maka akan meningkatkan 

penggunaan informasi akuntansi. 

2. Pemerintah Kabupaten Karawang perlu mengupayakan peningkatan 

penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah 

(UKM) dengan merancang suatu peraturan atau kebijakan yang dapat 

mendorong para pelaku UKM menyediakan informasi akuntansi yang 

sesuai standar. Hal itu dilakukan agar UKM di wilayah Kabupaten 
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Karawang dapat bersaing dan bertahan yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang lebih positif terhadap pemerintahan 

setempat dan tidak menutup kemungkinan dalam penyumbangan 

Produk Domestik Bruto (PDB).  

3. Pemerintah Kabupaten Karawang bersama lembaga-lembaga terkait 

juga perlu meningkatkan pengadaan pelatihan akuntansi bagi para 

pelaku usaha kecil dan menengah guna menambah wawasan para 

pengusaha tentang ilmu akuntansi yang relevan untuk usahanya, 

sehingga nantinya dapat berkembang kearah yang lebih baik. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh 

sebesar 62,9%. Hal ini berarti masih ada variabel lain sebesar 37,1% 

di luar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan variabel lain yang dimungkinkan dapat memengaruhi 

penggunaan informasi akuntansi pada UKM. 

2. Penelitian ini menggunakan kuisioner acuan dari penelitian Wibowo 

(2016) yang dilakukan pada UKM batik, sehingga terdapat perbedaan 

karakteristik dengan UKM boneka. 

 

 

 


