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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, 

pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tingkat Pendidikan Pemilik UMKM Kota Bandung yang terdaftar di Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tergolong sangat baik secara 

keseluruhan. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

pemilik, maka akan membuat tingkat pelaporan keuangan UMKM 

berdasarkan SAK EMKM semakin baik.  

2. Pengetahuan Akuntansi Pemilik UMKM Kota Bandung yang terdaftar di 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tergolong baik. 

Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM 

berdasarkan SAK EMKM. Semakin baik pengetahuan akuntansi yang dimiliki 

oleh pemilik, maka akan membuat tingkat pelaporan keuangan UMKM 

berdasarkan SAK EMKM semakin baik.  

3. Pelatihan Akuntansi Pemilik UMKM Kota Bandung yang terdaftar di Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tergolong baik. Pelatihan  
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Akuntansi berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM berdasarkan 

SAK EMKM. Semakin efektif tingkat pelatihan akuntansi yang diikuti oleh 

pemilik, maka akan membuat tingkat pelaporan keuangan UMKM 

berdasarkan SAK EMKM semakin baik. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, 

pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Perusahaan disarankan untuk selalu memberikan persyaratan ijasah yang 

sesuai dengan bidang pekerjaan pada saat proses rekrutmen untuk calon 

pegawainya terutama untuk pihak yang akan bertanggungjawab dalam 

menyusun laporan keuangan agar pelaporan keuangan berdasarkan standar 

bisa berjalan secara maksimal.  

2. Perusahaan disarankan untuk selalu memberikan sosialisasi secara berkala 

mengenai pelaporan keuangan berdasarkan standar, terutama untuk setiap 

pegawai yang baru. Misalnya dengan melakukan diskusi bersama atau 

kegiatan “company outing” dengan diselipkan materi mengenai akuntansi. 

3. Perusahaan disarankan untuk selalu mengirimkan pegawainya khususnya 

untuk pihak yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa 

Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk 

terus menambah pengetahuan baik mengenai akuntansi maupun bisnis.  
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4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk menambah intensitas 

penyelenggaraan kegiatan pelatihan akuntansi untuk UMKM yang pada 

awalnya satu tahun sekali menjadi satu tahun dua kali agar dapat 

meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya dengan 

maksimal.  

5. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang serupa disarankan 

untuk membuat pernyataan kuesioner penelitian yang lebih mewakili 

responden dan tidak bias. Kemudian, untuk meneliti pada unit analisis yang 

lebih luas dari yang telah dilakukan dalam penelitian ini.  


