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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh 

persepsi UMKM tentang pengetahuan akuntansi dan skala usaha secara bersama-

samaterhadap penggunaan informasi akuntansi di Kecamatan Sungai PaguKabupaten 

Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya pada bab 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Persepsi pelaku UMKM tentang pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi 

informasi akuntansi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. 

2. Skala usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap informasi akuntansi. Hal ini 

memberikan makna bahwa semakin besar skala usaha pada UMKM maka akan 

semakin banyak pula informasi akuntansi yang dimiliki pelaku UMKM. 

3. Persepsi pelaku UMKM tentang pengetahuan akuntansi dan skala usaha memiliki 

pengaruh signifikan terhadap informasi akuntansi. 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan maupun akademis: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi keuangan dan manajemen.Hasil penelitian ini 
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menunjukan bahwapersepsi pelaku UMKM tentang pengetahuan akuntansi dan 

skala usaha berpengaruh terhadap informasi akuntansi.Prinsip teori stakeholder 

mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi hanya untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder.Dan 

juga dijelaskan oleh ieori keagenan (agency theory) yang menjelaskan hubungan 

antara agen sebagai pihak pengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik 

perusahaan.Agen memberikan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal, namun 

karena preferensi yang berbeda antara kedua belah pihak menyebabkan 

terjadinya asimetri informasi.Kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan 

dapat mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat karena akibat kepemilikan 

manajemen meningkat. Maka manajemen akan cenderung berusaha lebih 

proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan 

manajemen diungkapkan melalui jumlah kepemilikan saham yang dimiliki 

manajemen. 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan penelitian ini para pemilik atau manajer Usaha Kecil 

Menengah (UKM) diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan di bidang akuntansi. Sebab sebagai pengambil keputusan atau 

kebijakan pada UKM, pengetahuan akuntansi diperlukan untuk dapat 

menghasilkan keputusan yang baik.  Selain itu para pemilik atau manajer Usaha 

Kecil Menengah (UKM) diharapkan dapat lebih meningkatkan skala usaha, 

dengan cara memperhitungkan komposisi dan biaya untuk karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kapasitas usaha UKM. 
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5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan dan mengusulkan saran untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain sebagai berikut:  

1. Banyak UMKM yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, namun peneliti 

hanya membatasi pada UMKM yang ada di Kecamatan Sungai Pagu dengan 

populasi sebanyak 338 unit UMKM. Peneliti menyarankan untuk memilih objek 

selain UMKM yang ada di Kecamatan Sungai Pagu melainkan yang ada di 

Kabupaten Solok Selatan. 

2. Pada penelitian ini, kemampuan variabel independen dalam menjelaskanvariabel 

dependen sangat kecil sehingga dapatdisimpulkan bahwa penelitian ini belum 

memasukkan faktor-faktor lainyang diduga dapat berpengaruh terhadap informasi 

akuntansi. Peneliti menyarankan untuk menambah variabel lain yang 

dapatmempengaruhi informasi akuntansi. 
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