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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jenis Kelamin, 

Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP, Pendidikan Terakhir, Ukuran Usaha, Lama 

Usaha, Latar Belakang Pendidikan dan Omzet UMKM terhadap Pemahaman 

Penerapan SAK ETAP. Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM 

atau staf akuntansi pada sektor perdaganagan yang ada di Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu berjumlah 83 responden. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

UMKM yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah terhadap permasalahan dengan 

menggunakan model regresi linear maka, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara parsial Jenis Kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pemahaman Penerapan SAK ETAP. 

2. Secara parsial Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pemahaman Penerapan SAK ETAP. 

3. Secara parsial Pendidikan Terakhir berpengaruh signifikan terhadap 

Pemahaman Penerapan SAK ETAP. 

4. Secara parsial Ukuran Usaha berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman 

Penerapan SAK ETAP. 

5. Secara parsial Lama Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pemahaman Penerapan SAK ETAP. 
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6. Secara parsial Latar Belakang Pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pemahaman Penerapan SAK ETAP. 

7. Secara parsial Omzet UMKM berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman 

Penerapan SAK ETAP. 

8. Diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) pada nilai 

interpretasi yang termasuk kategori sangat rendah yang menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel Jenis Kelamin, Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP, 

Pendidikan Terakhir, Ukuran Usaha, Lama Usaha, Latar Belakang 

Pendidikan dan Omzet UMKM terhadap Pemahaman Penerapan SAK ETAP 

adalah sangat rendah atau kecil sehingga sebagian besar dipengaruhi oleh 

variabel – variabel lain diluar penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan atau keterbatasan, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa responden yang masih ragu – ragu dalam pengisian 

kuesioner disebabkan kurangnya pengetahuan atau pemahaman responden 

mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). 

2. Keterbatasan waktu penelitian yang dikarenakan oleh jarak tempat tinggal 

peneliti dan masing – masing UMKM yang cukup jauh untuk ditempuh. 
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5.3 Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan, berikut 

ini disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menyebarkan kuesioner dengan mendampingi 

responden dalam mengisi kuesioner agar maksud dan keinginan dari peneliti 

tercapai dan jelas sehingga penelitian lebih realistis. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menetapkan sampel penelitian dapat fokus 

pada satu kelompok UMKM (kelompok UMKM : mikro, kecil, menengah 

saja) karena masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang cukup 

berbeda. 

3. Pemilihan butir pertanyaan kuesioner yang lebih tepat dalam variabel 

Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP sehingga dapat mengungkapkan 

indikator yang ingin diselidiki. 

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang berminat pada kajian yang sama 

untuk meneliti atau menambah variabel lainnya seperti variabel penggunaan 

Software Akuntansi yang diduga berpengaruh terhadap pemahaman 

penerapan SAK ETAP. 

 

 

 

 

 


