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V. KESIMPULAN 

8.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat 

pendidikan, pelatihan akuntansi, umur usaha, dan skala usaha terhadap 

penggunaan informasi akuntansi, maka dapat diambil kesimpulan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Tingkat pendidikan pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto 

Utara. 

2. Pelatihan akuntansi pelaku UMKM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Purwokerto 

Utara. 

3. Umur usaha UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. 

4. Skala usaha UMKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi di Kecamatan Purwokerto Utara. 

 

8.2. Implikasi 

1. Para pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Utara diharapkan dapat 

meningkatkan penggunaan informasi akuntansi dengan cara 

memperhatikan tingkat pendidikan pelaku UMKM. Pelaku UMKM 

sebisa mungkin meningkatkan pendidikan diri sendiri, manajer, 
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maupun penerus usaha. Selain itu, pelaku UMKM perlu 

memperhatikan kualifikasi pendidikan pelamar di perusahaan, 

terutama posisi manajer dengan melakukan seleksi yang ketat. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya pada Kecamatan 

Purwokerto Utara diharapkan dapat mengupayakan pemerataan 

pendidikan untuk generasi muda agar generasi muda selanjutnya dapat 

memiliki ilmu yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, dan 

dapat menerapkan penggunaan informasi akuntansi dalam usahanya 

agar menjadi pelaku UMKM yang sukses. 

2. Selain itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan pelatihan, antara lain 

pelatihan akuntansi, teknologi informasi,komputer, sistem database 

akuntansi, dan sebagainya agar semakin lihai dalam menggunakan 

informasi akuntansi. Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya 

pada Kecamatan Purwokerto Utara diharapkan dapat memfasilitasi 

para pengusaha untuk mendapatkan pelatihan akuntansi secara berkala 

dengan mengadakan kerjasama dengan balai atau lembaga pendidikan 

dan pihak-pihak terkait. 

 

8.3. Keterbatasan dan Saran 

1. Penelitian yang dilakukan terbatas pada Kecamatan Purwokerto Utara, 

sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, misalnya di 

Kabupaten/Kota, Provinsi, dan seterusnya. 
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2. Penelitian ini hanya berhasil membuktikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 48,1%. Sehingga, 

masih terdapat pengaruh sebesar 51,9% yang berasal dari variabel lain 

di luar variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang 

kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UMKM, seperti variabel jenis usaha, masa memimpin 

perusahaan, budaya organisasi, modal, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


