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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi maka 

dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas informasi 

akuntansi pada EMKM di Kecamatan Sawahan. 

2. Skala usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada 

EMKM di Kecamatan Sawahan.  

3. Pelatihan akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas informasi 

akuntansi pada EMKM di Kecamatan Sawahan.  

5.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan 

akuntansi memiliki hubungan yang erat dengan kualitas informasi akuntansi. 

Berdasarkan stakeholder theory, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hak 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di dalam EMKM khususnya 

informasi akuntansi. kualitas informasi akuntansi pada EMKM merupakan cara 

untuk mengelola kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan agar menghasilkan 

hubungan yang harmonis antara EMKM dengan stakeholdernya. 

Tingkat pendidikan dari pemilik/manajer akan mempengaruhi kualitas 

informasi akuntansi, semakin tingkat pendidikannya tinggi dari pemilik/manajer 

EMKM maka akan terlihat pula perkembangan dan inovasi dari pemilik/manajernya, 

sehingga dibutuhkan informasi akuntansi untuk menjaga keyakinan stakeholder 

akan kelangsungan usaha EMKM tersebut. Selain itu, pelatihan akuntansi juga akan 

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi, semakin banyak pemilik/manajer 

mengikuti pelatihan akuntansi akan meningkatkan pemahaman terkait pentingnya 

informasi akuntansi, sehingga informasi akuntansi yang digunakan akan semakin 

banyak guna mempertahankan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki oleh peneliti. 

Kekurangan tersebut salah satunya yaitu kuesioner yang disebar tidak terlalu banyak 
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sehingga data-data yang didapatkan terbatas. Tidak sedikit juga responden yang 

enggan untuk mengisi kuesioner dikarenakan adanya kesibukan. 

5.4 Saran 

Beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya kuisioner yang disebar menggunakan 

teknologi melalui kuisioner dengan link.bit.ly agar lebih efisien waktu dan 

paperless.  

2. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah 

variabel lain yang dapat mempengaruhi UMKM dalam menghasilkan 

kualitas informasi akuntansi, sehingga hasil penelitian bisa menjelaskan 

kontribusi semua variabel tersebut dalam menghasilkan kualitas informasi 

akuntansi. 

3. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa skala usaha tidak berpengaruh 

terhadap kualitas informasi akuntansi pada UMKM. Maka dari itu, pihak-

pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan entitas mikro kecil 

dan menengah di Kecamatan Sawahan untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan tentang kualitas informasi akuntansi dalam 

mengoperasionalisasikan usaha karena informasi akuntansi sangat 

diperlukan dalam mengelola usaha tidak melihat usaha tersebut masih 

tergolong kecil ataupun besar.  

 


