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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya hasil penelitian ini secara khusus 

menyimpulkan bahwa persepsi pengusaha kecil terhadap pemahaman, 

penyelenggaraan dan penggunaan sistem informasi akuntansi. Pada persepsi 

pemahaman sistem informasi akuntansi terdapat perbedaan persepsi setelah 

dilakukan pelatihan dan pendampingan, persepsi para subyek telah memahami 

sistem akuntansi dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

Rudiantoro dan Siregar (2011) dalam Furqan dan Fikri (2012) dan hasil penelitian 

Arda dan Endah (2011). Persepsi pengusaha kecil tentang pemahaman sistem 

informasi akuntansi mereka memahami tentang akuntansi secara sederhana  

Persepsi penyelenggaraan sistem informasi akuntansi tidak terdapat 

perbedaan persepsi setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, pada persepsi 

penyelenggaran sistem informasi akuntansi mereka berpersepsi tidak melakukan 

penyelenggaran sistem informasi akuntansi yang menurut mereka sangat rumit 

dan sulit serta menyita waktu mereka. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh margani pinasti (2007). Persepsi penggunaan 

sistem informasi akuntansi terdapat perbedaan persepsi setelah dilakukan 

pelatihan dan pendampingan, persepsi penggunaan sistem informasi akuntansi 

subyek berpersepsi pentingnya melakukan penggunaan sistem informasi 
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akuntansi untuk kelangsungan usaha. hasil penelitian tentang persepsi 

penyelenggaran sejalan dengan hasil penelitian dari margani pinasti (2007).  

. 

1.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

1.2.1 Keterbatasan 

1. Penelitian ini mengumpulkan data dari subyek secara tidak serempak 

sehingga peneliti harus menyesuaikan kondisi setiap subyek. 

2. Kurangnya waktu yang dibutuhkan untuk memberi pelatihan dan 

pendampingan pada subyek dalam penelitian ini menggunakan waktu dua 

kali tatap muka.  

3. Sample pada penelitian ini merupakan UKM skala mikro. 

1.2.2 Rekomendasi 

1. Penelitian yang akan datang berpeluang untuk melakukan penelitian 

dengan tema ini dengan cara mengumpulkan subyek untuk mendapatkan 

data secara serempak sehingga akan lebih efektif. 

2. Penelitian yang akan datang dapat menambah waktu pelatihan dan 

pendampingan empat kali tatap muka secara intensif sehingga persepsi 

yang di dapat lebih efektif lagi 

3. Penelitian yang akan datang disarankan menggunakan sampel UKM yang 

skala menengah. 

 


