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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis faktor-faktor yng 

memengaruhi persepsi pelaku UMKM terkait Pelaporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP yang memiliki variable antara lain pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Ukuran Usaha dan Lama Usaha dengan 45 data yang digunakan dari kuisioner 

yang diisi oleh responden maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh angka adjusted R
2
 

yaitu sebesar 0,245 atau 24,5%  yang menunjukan bahwa variabel 

Tingkat Pendidikan, Ukuran Usaha dan Lama Usaha dapat menjelaskan 

variasi variabel persepsi UMKM terkait pelaporan keuangan sebesar 24,5 

%  sedangkan sisanya adalah 75,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti omzet pertahun, kualitas 

barang yang dijual, pangsa pasar.dan lain-lain. 

b. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, artinya tinggi atau 

rendahnya Tingkat Pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap 

persepsi pelaku UMKM terkait Pelaporan Keuangan berdasarkan SAK 

ETAP.  

c. Ukuran Usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP, artinya besar kecilnya ukuran usaha 

ukuran usaha memiliki pengaruh terhadap Pelaporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.  

d. Lama Usaha memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP, artinya lama sebentarnya usaha yang 

dijalankan tidak memiliki pengaruh terhadap Pelaporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.  

 

UPN VETERAN JAKARTA



66 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diperoleh saat penyebaran 

kuisioner, dapat diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

a. Pihak pihak pemerintah dan pihak IAI harus lebih sering melakukan 

sosialisai dan pelatihan mengenai pelaporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP  

b. Seminar dan pelatihan pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi  

pelaku UMKM sangat berguna untuk memudahkan menggambarkan 

kinerja keuangan bagi Pelaku UMKM tersebut  

c. Kordinasi yang baik antara pihak-pihak dalam merealisasikan pelaporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP harus ditingkatkan, hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi MEA. 
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