
 
 

 

V.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh latar 

belakang pendidikan, pelatihan akuntansi, skala usaha, dan ekspektasi kinerja 

terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel latar belakang pendidikan memengaruhi secara positif 

penggunaan sistem informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan 

perusahaan otobus di Kabupaten Banyumas. 

2. Variabel pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan perusahaan otobus di 

Kabupaten Banyumas. 

3. Variabel skala usaha memengaruhi secara positif penggunaan sistem 

informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan perusahaan otobus di 

Kabupaten Banyumas. 

4. Variabel ekspektasi kinerja memengaruhi secara positif penggunaan 

sistem informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan perusahaan otobus 

di Kabupaten Banyumas. 
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B. Implikasi 

1. Penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan untuk meneliti tiap-tiap 

variabel independen, yaitu Theory Planned of Behaviour meskipun ada 

satu variabel yakni pelatihan akuntansi yang tidak sesuai dengan teori 

TPB. Namun, berdasarkan keadaan dilapangan, ada satu teori yang sesuai 

dengan keadaan tersebut yakni Enterprise Theory atau Teori Badan Usaha. 

Teori ini sesuai dengan keadaan lapangan yang menjadikan manajemen 

sebagai penjaga yang bertanggung jawab kepada pihak lain terutama 

pemilik dari UKM jasa travel dan perusahaan otobus di Kabupaten 

Banyumas. 

2. Penggunaan sistem informasi akuntansi pada UKM jasa travel dan 

perusahaan otobus di Kabupaten Banyumas dapat lebih ditingkatkan 

dengan cara memerhatikan faktor-faktor yang berpengaruh secara 

signifikan seperti latar belakan pendidikan, skala usaha, dan ekspektasi 

kinerja. Selain itu, pelatihan akuntansi dapat pula meningkatkan 

penggunaan sistem informasi akuntansi dengan tujuan untuk memudahkan 

dan menambahkan keuntungan agar bisa meningkatkan sistem akuntansi 

pada perusahaan tersebut. 

3. Salah satu hal yang perlu lebih diperhatikan adalah latar belakang 

pendidikan yang pengaruhnya paling tinggi dan dominan terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pendidikan dari para pemilik atau manajer usaha 

akan meningkatkan pula penggunaan sistem informasi akuntansi. Bertolak 
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dari hal di atas, maka pengenalan akuntansi pada sekolah-sekolah terutama 

pada kisaran SMA, SMK, MAN, dan sederajatnya serasa perlu untuk lebih 

meningkatkan penggunaan sistem informasi akuntansi. 

4. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu untuk membantu para pengusaha 

UKM untuk meningkatkan penggunaan sistem informasi akuntansi 

melalui pelatihan-pelatihan akuntansi yang lebih mendalam tentang 

akuntansi, terutama penjelasan tentang mudahnya penggunaan sistem 

informasi akuntansi. Hal itu dirasa akan memberikan dampak dengan 

meningkatnya penggunaan sistem informasi akuntansi. 

5. Bagi pemilik atau manajer UKM, diperlukan kesadaran dan tentunya 

partisipasi dalam partisipasi dalam pelatihan-pelatihan akuntansi karena 

hal ini merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatnya 

penggunaan sistem informasi akuntansi. 

 

C. Keterbatasan dan Saran 

1. Berdasarkan model penelitian yang digunakan peneliti, diketahui  bahwa 

variabel bebas hanya dapat menjelaskan sebesar 88,3 persen saja 

sedangkan sisanya sebesar 11,2 persen ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Untuk penelitian mendatang 

diharapkan menambahkan variabel-variabel kontekstual lain yang 

memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi akuntansi. 

 


