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BAB V 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap kinerja UKM di Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik Sistem Informasi Akuntansi tidak selalu di ikuti dengan semakin 

tingginya kinerja UKM di Purwokerto. 

2. Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap 

kinerja UKM di Purwokerto. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kemampuan pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan 

semakin baik pula kinerja UKM di Purwokerto 

3. Teknologi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja 

UKM di Purwokerto. hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

teknologi yang diterapkan, tidak akan mengakibatkan pada perubahan tinggi 

rendahnya kinerja UKM di Purwokerto. 
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B. Implikasi 

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja usahanya, para pelaku 

UKM di Purwokerto perlu memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan 

Sistem Informasi Akuntansi, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan dan 

Teknologi. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan terus 

menerapkan dan meningkatkan kegunaan sistem informasi akuntansi dalam 

kegiatan bisnisnya termasuk proses pengambilan keputusan. Para pelaku UKM 

di Purwokerto juga harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan, 

pengalaman dan kemampuannya dalam menyusun laporan keuangan 

berdasarkan tingkat kesadaran yang tinggi berkaitan dengan pentingnya 

akuntansi dalam UKM. Selanjutnya, para pelaku UKM di Purwokerto juga 

perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi modern secara bertahap 

dan berkesinambungan demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha yang 

dijalankan sehingga target kinerja dapat dicapai. 

Terkait dengan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penelitian 

selanjutnya perlu menambahkan variabel bebas lainnya yang secara teoritis 

maupun praktis diindikasikan kuat dapat mempengaruhi kinerja UKM. Jika 

dimungkinkan, peneliti selanjutnya juga perlu mengembangkan model 

penelitian ini dengan menambahkan variabel moderasi maupun variabel 

mediasi. Terkait dengan subyek penelitian, para peneliti selanjutnya perlu 

memperluas cakupan penelitian agar hasil penelitian lebih obyektif dan dapat 

digeneralisasikan. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya adalah 

variabel bebas dari variabel kinerja UKM dibatasi pada Sistem Informasi 

Akuntansi, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan dan Teknologi. Selain 

itu tujuan dari penelitian ini juga hanya terbatas pada pengaruh langsung 

dengan subyek penelitian hanya terbatas pada Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) di Purwokerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


