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Abstrak - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) 
umumnya mengalami kendala dalam melakukan 

penerapan akuntansi karena kondisi keluarga, seperti 
kesibukan mengurus keluarga dan usaha secara 

sekaligus, dimana aktivitas keluarga dan usaha 
dilakukan oleh suami istri atau dibantu oleh anak yang 

telah dewasa. Hal lain yaitu kurangnya pemahaman 
dalam mengaplikasikan pencatatan dengan alasan 
tidak ada keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi 

karena tidak terlepas dari latar belakang masing-
masing UKM terutama jika dilihat dari latar belakang 

pendidikan dimana sebagian besar hanya lulusan SD 
dan SMP ditambah dengan kurang pengalaman dalam 

melakukan pengelolaan usaha. Penelitian ini bertujuan 
1). Untuk melihat Apakah ada perbedaan penerapan 

akuntansi dilihat dari kategori jumlah karyawan, omzet 
penjualan, jenis usaha, pengalaman usaha 

pemilik/manajer UKM, tingkat pendidikan 
pemilik/manajer UKM, dan jenis kelamin 2). Untuk 

melihat apakah penerapan akuntansi berpengaruh 
terhadap kinerja usaha UKM. 

Hasil uji penelitian menunjukkan 1). Ada perbedaan 
penerapan akuntansi dilihat dari kategori jumlah 

karyawan, omzet penjualan, jenis usaha, pengalaman 
usaha pemilik/manajer UKM, tingkat pendidikan 

pemilik/manajer UKM, dan jenis kelamin, dan 2). 
Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

usaha UKM 

Kata Kunci : Usaha Kecil Menengah, Penerapan akuntansi, 
Kinerja 

I. PENDAHULUAN 

Jumlah pelaku wirausaha di Indonesia masih sedikit bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, 
sehingga kondisi ini sangat miris dan belum bisa 
diandalkan untuk menjadi penggerak roda perekonomian 
nasional. Berdasar data Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (KUKM)melalui Deputi Produksi dan 
Pemasaran, bahwa rasio wirausaha di Indonesia per 
Agustus 2016 sekitar 1,67%.  

Berdasarkan pengalaman peneliti melakukan 
pendampingan pembinaan manajemen bisnis terhadap 

mitra BUMN, dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 
Cabang Cawang Tomang Cengkareng (CTC) dengan 
wilayah kerja meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan 

sebagian Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan 
yang telah memiliki mitra binaan sejumlah 1251 Usaha 

Kecil Menengah (UKM) sampai dengan Desember 2016 
sejak tahun 1992, terdapat  kendala bagi mitra binaan 
dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga mereka berusaha 
untuk menghindari penyusunannya, padahal sebagaimana 
diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan 
berdasarkan standar akuntansi yang transparansi dan 

akuntabilitas menjadi indikator keberhasilan UKM dalam 
melakukan pengelolaan keuangan yang secara langsung 
dapat menunjukkan tingkat keberhasilan UKM dalam 

menjalankan usaha. 

II. Pelaku UKM umumnya mengalami kendala dalam 
melakukan penerapan akuntansi karena kondisi keluarga, 
seperti kesibukan mengurus keluarga dan usaha secara 

sekaligus, dimana aktivitas keluarga dan usaha dilakukan 
oleh suami istri atau dibantu oleh anak yang telah 
dewasa. Hal lain yaitu kurangnya pemahaman dalam 

mengaplikasikan pencatatan dengan alasan tidak ada 
keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi karena tidak 
terlepas dari latar belakang masing-masing UKM 

terutama jika dilihat dari latar belakang pendidikan 
dimana sebagian besar hanya lulusan SD dan SMP 
ditambah dengan kurang pengalaman dalam melakukan 

pengelolaan usaha.  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya : 

a. Untuk melihat apakah ada perbedaan penerapan 
akuntansi dilihat dari kategori jumlah karyawan, 
omzet penjualan, jenis usaha, pengalaman usaha 
pemilik/manajer UKM, tingkat pendidikan 

pemilik/manajer UKM, dan jenis kelamin 
b. Untuk melihat apakah penerapan akuntansi 

berpengaruh terhadap kinerja usaha UKM. 

Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti : 

 Wadah untuk mengimplementasikan salah satu tri 
darma perguruan tinggi. 

 Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
peneliti, baik mengenai metode penelitian maupun 

kondisi-kondisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
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b. Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan dalam 
menerapkan pencatatan akuntansi sebagaimana yang 
diperoleh dari pelatihan manajemen bisnis yang telah 

didapatkan 
 

1. Akuntansi Sebagai Suatu Sistem Informasi 
Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang 

mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi 
laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para 
pengambilan keputusan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” 

karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis 
dikomunikasikan. Ditinjau dari sudut kegiatannya, 
akuntansi dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan 
data keuangan suatu entitas. Definisi ini menunjukkan 
bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang 

kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan 
(Al Haryono Jusuf, 2011). 
 

2. Proses Akuntansi 
Dalam praktek akuntansi yang sesungguhnya, 

pencatatan atas suatu transaksi atau sekelompok 

transaksi yang sama, harus didasari oleh tanda bukti 
berupa dokumen-dokumen transaksi seperti faktur, 
kwitansi dan sebagainya. Pengaruh transaksi tidak dicatat 

secara langsung dalam buku besar, tetapi masing masing 
transaksi dianalisis dahulu pengaruhnya terhadap elemen-
elemen persamaan akuntansi (asset, kewajiban, modal, 

pendapatan dan beban) dan baru kemudian dipindahkan 
ke buku besar. Hasil analisis transaksi tersebut 
dituangkan dalam suatu alat pencatatan yang disebut 
jurnal. Dengan demikian jurnal merupakan penghubung 

antara transaksi dengan buku besar. 
Hubungan tersebut dapat dilukiskan dengan diagram 
sebagai berikut: 

 
      
       

 
Gambar 1. Proses Akuntansi 

 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi 
perusahaan yang dilakukan secara kronologis 
(berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan 

menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit  
beserta jumlah rupiahnya masing-masing.  Setiap transaksi 
yang terjadi dalam perusahaan, sebelum dibukukan ke 

buku besar, harus dicatat dahulu dalam jurnal.Oleh 
karena itu buku jurnal sering disebut sebagai buku 
catatan pertama (book of original entry). 

Proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah 
dibuat dalam buku jurnal ke buku besar disebut posting, 
yaitu memindahkan angka yang tercantum dalam kolom 

debet jurnal ke dalam sisi debet suatu akun dan 
memindahkan angka yang tecantum dalam kolom kredit 
jurnal ke dalam sisi kredit akun yang lain.  Setelah semua 
ayat jurnal yang dibuat selama periode diposting ke buku 

besar, maka pada akhir periode perlu disusun neraca 

saldo. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah 

untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. 
 
3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 
organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented 
dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu 
periode waktu.  Secara lebih tegas Amstrong dan Baron 

dalam Irham Fahmi mengatakan kinerja merupakan hasil 
pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 
strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi.  Ada hubungan kuat 
antara kinerja dan prestasi kerja, ini sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Erwin, bahwa kinerja adalah prestasi 

kerja. Dan lebih jauh menurut Peter dan Yeni Salim 
“prestasi kerja merupakan hasil kerja yang diperoleh dari 
melaksanakan tugas yang dibebankan pada seseorang. 

(Irham Fahmi, 2011) 
Menurut Horngren (2009;825) dalam Ardyan 

Firdausi Mustoffa (2014) bahwa pengukuran kinerja 

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi pengukuran 
kinerja non keuangan (non financial performance 
measurement) dan pengukuran kinerja keuangan (financial 

performance measurement). 

 

 
4. Penerapan Akuntansi 

Tabel 1. Dimensi Penerapan Akuntansi 

Variable Penyajian Laporan Keuanagan Berdasarkan PSAK No. 45 

Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. (Wawan Sukmana) 

 
Dimensi Indikator 

1. 
 

 
 
 

Pencatatan 
 

 
 

1. 
2. 

3 
4. 
5 

Faktual. 
Aktual. 

Objekstif. 
Informatif. 
Nilai perolehan (historical cost). 

2 Pengukuran 
 

6 
 
 

7 

Nilai sekarang atau nilai 
penggantinya (current or replacement 
cost). 

Nilai bersih dapat direalisasi (net 
realizable value). 
 

3 Penyajian 
 

8 
 
9 

10 
11 

Laporan posisi keuangan pada akhir 
periode laporan. 
Laporan aktivitas 

Laporan arus kas 
Catatan atas laporan keuangan 

4 Pengungkap

an 
 

12 

13 
14 

Keterukuran 

Relevance 
Realibility 

 

 

TRAN

SAKSI 

BUKTI 

TRANSAKSI 
JURNAL BUKU 

BESAR 
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II.METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 

dengan sample sebanyak 36 responden yang merupakan 
mitra binaan PT. Jasa Marga (persero) Cabang Cawang 
Tomang Cengkareng (CTC) dengan wilayah kerja 

meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan sebagian Jakarta 
Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

Teknik Pengambilan data dilakukan secara langsung 
melalui daftar pertanyaan di tempat usaha mitra binaan. 

 
Teknik Analisis Data 
Data yang didapat dari hasil pengumpulan data sample 

dilakukan analisis untuk mendapatkan simpulan. Adapun 
Analisa yang digunakan adalah : 
a. Statistik Deskriptif untuk melihat : Jumlah karyawan 

UKM, Omzet, bidang usaha, lama usaha, Jenjang 
pendidikan dan jenis kelamin 

b. Analisa Regresi dilakukan untuk melihat pengaruh 

Jumlah karyawan UKM, Omzet, bidang usaha, lama 
usaha, Jenjang pendidikan dan jenis kelamin terhadapan 
Penerapan Akuntansi 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengolahan data terhadap 36 

responden yang menjadi UKM mitra binaan PT. Jasa 
Marga (Persero), Tbk Cabang Cawang Tomang 
Cengkareng (CTC) , maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  
 

1) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki 

jumlah karyawan < 5 (kurang dari 5) orang sebesar 
72%, Jumlah karyawan antara 5–19 orang sebesar 
28%, dan jumlah karyawan antara 20-39% sebesar 0%. 
Artinya UKM yang memiliki jumlah karyawan < 5 

(kurang dari 5) orang sangat dominan. 
2) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki 

omzet perusahaan < Rp. 25.000.000 (kurang dari Rp. 

25.000.000) sebesar 58%, omzet perusahaan antara 
Rp. 25.000.000 s/d Rp. 75.000.000 sebesar 36%, dan 
omzet perusahaan > Rp. 75.000.000 (lebih dari Rp. 

75.000.000) sebesar 6%. Artinya UKM yang memiliki 
omzet perusahaan terbanyak ada pada omzet < Rp. 
25.000.000 (kurang dari Rp. 25.000.000).  

3) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak 
pada bidang usaha jasa sebesar 31%, bidang usaha 
dagang sebesar 36%, dan usaha manufaktur sebesar 

33%.  Artinya bidang usaha dagang paling banyak 
dibandingkan usaha lain yang dijalankan oleh UKM 

4) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki lama 

usaha < 1 (kurang dari 1) tahun sebesar 0%, 1-2 
tahun sebesar 0%, 3-5 tahun sebesar 0%, 6-10 tahun 
sebesar 39%, dan > 10 (lebih dari 10) tahun sebesar 

61%. Artinya sebagian besar UKM memiliki usaha > 
10 (lebih dari 10) tahun. 

5) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki 
jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 3%, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 11%, 
Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 67%, dan 
Perguruan Tinggi sebesar 19%. Artinya jenjang 

pendidikan pemilik UKM terbanyak pada tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 
6) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki jenis 

kelamin pria sebesar 69%, dan wanita sebesar 31%. 

Artinya pemilik UKM sebagian besar berjenis kelamin 
pria. 
 

c. Uji Kualitas Data 

1)  Uji Validitas 
Hasil validitas dari setiap pertanyaan dalam kuesioner 
dapat dilihat pada besarnya angka yang terdapat pada 

kolom Corrected Item Total Correlation.  Berdasar hasil 
uji validitas diperoleh angka terendah .638. Karena r 
tabel sebesar 0.3 untuk responden 36, dan hasil uji 

validitas > 0.3, maka dinyatakan data valid 
2) Uji Realibilitas 
Pada program SPSS, metode yang digunakan dalam 

pengujian realibilitas ini adalah dengan menggunakan 
metode alpha cronbach’s. Hasil uji menunjukkan angka 
alpha cronbach’s sebesar .774 > .600, maka data 

realibe.. 

Tabel 2 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.774 13 

d. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.  
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Gambar 2. Output SPSS; Uji Normalitas 

Gambar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa model 
regresi telah memenuhi asumsi normalitas karena data 
yang menyebar disekitar garis normal serta mengikuti 

arah diagonal. 

2) Uji Autokorelasi 
 

Deteksi adanya autokorelasi dengan besaran 
Durbin-Watson.  Panduan mengenai angka D-W (Durbin-
Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada 

tabel D-W. 
 
Tabel 3. Output SPPS; Uji Autokorelasi Penerapan 

 

 Hasil uji analisis untuk dependent variable penerapan 

memiliki nilai D-W sebesar 2.137, sehingga1.789 < 2.137 
< 2.211, maka persamaan ini bebas autokorelasi. 
 

Tabel 4. Output SPPS; Uji Autokorelasi Kinerja 

 

  Hasil uji analisis untuk dependent variable kinerja 

memiliki nilai D-W sebesar 1.629, sehingga 1.5245 < 
1.629 < 2.4755, maka persamaan ini bebas autokorelasi. 
 

3). Uji Homoskedastisitas 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .725(a) .525 .335 

Deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 
pada grafik. Hasil uji menunjukkan data menyebar, 

tidak terlihat pola tertentu pada grafik, baik untuk 
dependent variable penerapan maupun dependent 
variable kinerja, maka menunjukkan bebas 

homoskedastisitas. 
 
 

 

Gambar 3. Output SPSS; Uji Homoskedastisitas  
 
 

4). Uji Multikolinearitas 

Deteksi adanya multikolinearitas dengan melihat besaran 
VIF (Varians Inflation Factor) dan Tolerance. Hasil uji 
analisis untuk dependent variable penerapan dan 

dependent variable kinerja memiliki nilai-nilai tolerance 
lebih dari 0.1 dan nilai VIFnya kurang dari 10. Sehingga  
dapat disimpulkan bahwa analisis regresi tersebut bebas 
dari multikolinearitas. 

 
Tabel 5. Output SPPS; Model Summaryb Koofisien  
Determinasi (R2) Penerapan. 

 
 

e. Pengujian Hipotesis 
Langkah-langkah  yang lazim dipergunakan  dalam 

regresi linear berganda adalah: 
1) Koefisien determinasi (R2) 

 

Tabel 6. Koefisiensi determinasi Penerapan 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .725(a) .525 .335 

a. Predictors: (Constant), JK_W, BIDUS_D, OMZ_S, DIDIK_A, 

OMZ_B, DIDIK_D, LAUS_C, BIDUS_J, DIDIK_P, JKAR_M 
b.Dependent Variable: PENERAPAN 

 

R R 

Squar

e 

Adjus 

R 

Square 

Change Statistics Durbin-

Watson F 

Chge 

df1 df2 Sig. F  

725a ,525 ,335 2,766 10 25 ,019 2,137 

R R 

Squar 

Adjus 

R 

Square 

Change Statistics Durbin-

Watson F  df1 df2 Sig. F  

,362a ,131 ,106 5,129 1 34 ,030 1,629 

Model Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 47,030 3,815 12,327 ,000   

JKAR_M 2,070 3,196 ,648 ,523 ,486 2,056 

OMZ_S -2,759 2,489 -1,109 ,278 ,662 1,511 

OMZ_B 10,537 5,384 1,957 ,062 ,655 1,526 

BIDUS_J -1,066 2,984 -,357 ,724 ,527 1,896 

BIDUS_D 1,326 3,138 ,423 ,676 ,439 2,279 

LAUS_C -,383 2,476 -,155 ,878 ,684 1,462 

DIDIK_D 
-

10,357 
7,453 -1,390 ,177 ,664 1,505 

DIDIK_P 
-

10,871 
4,497 -2,418 ,023 ,499 2,005 

DIDIK_A -5,268 3,236 -1,628 ,116 ,428 2,335 

JK_W 4,107 2,639 1,556 ,132 ,674 1,483 

I1 
(Constant) ,039 ,813 ,048 ,962   

Penerapan -,042 ,019 -2,265 ,030 1,000 1,000 
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Tabel 6. menunjukkan  koefisien  determinasi (R2) 

Penerapan sebesar .525 menunjukkan tingkat 
determinasi variabel independen dalam persamaan 
regresi terhadap dependennya sebesar 52.5%  

sedangkan sisanya 47.5%  
ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar variabel 
independen yang diteliti.  
 

 

Tabel 7. Koefisiensi determinasi Kinerja 
 

a. Predictors: (Constant), PENERAPAN 

b. Dependent Variable: KINERJA 

 

Tabel 7 menunjukkan  koefisien  determinasi (R2) 

Penerapan sebesar 0.131 menunjukkan tingkat 
determinasi variabel independen dalam persamaan 
regresi terhadap dependennya sebesar 13.1%  

sedangkan sisanya 86.9 % ditentukan oleh faktor-faktor 
lain diluar variabel independen yang diteliti. 

 
 

2) Uji –F (signifikan simultan) 
Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan 
dimana hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 8 

diketahui nilai sig sebesar .019, sedangkan nilai alpha 

yang diajukan sebesar .05 (nilai sig < nilai ). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan  
Ha1 diterima, hal  ini berarti variabel bebas secara 
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 
 

 

Tabel 8 ANOVAa. Hasil Uji- F Penerapan  

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 992,280 10 99,228 2,766 ,019b 

Residual 896,720 25 35,869   

Total 
1889,00

0 
35 

   

a. Dependent Variable: PENERAPAN 

b. Predictors: (Constant), JK_W, BIDUS_D, OMZ_S, DIDIK_A, 

OMZ_B, DIDIK_D, LAUS_C, BIDUS_J, DIDIK_P, JKAR_M 

  

Tabel 9. ANOVAa Hasil Uji- F KInerja 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 3,391 1 3,391 5,129 
,030

b 

Residual 22,476 34 ,661   

Total 25,867 35    

a.Dependent Variable: Kinerja 

b.Predictors: (Constant), Penerapan 

 

Berdasarkan pengujian regresi yang telah dilakukan 
dimana hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 9 
diketahui nilai sig sebesar 0.030, sedangkan nilai 

alpha yang diajukan sebesar .05 (nilai sig < nilai ).  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak dan  

Ha2 diterima, hal  ini berarti variabel bebas secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel terikat. 

 

 
3) Uji –t 

Untuk menguji apabila variabel bebas secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau 

tidak signifikan dengan variabel terikat (Y). 
 

Tabel 10. Hasil UJi t-Penerapan 

 

 
 

Tabel 11. Hasil UJi t- KInerja 

 
 

a. Uji Hipotesis 1 (Uji Regresi Simultan) 
H01 : Diduga tidak ada perbedaan penerapan 

akuntansi dilihat dari kategori jumlah karyawan, 
omzet perusahaan, jenis usaha, pengalaman 
usaha, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. 

Ha1 : Diduga ada perbedaan penerapan akuntansi 
dilihat dari kategori jumlah karyawan, omzet 
perusahaan, jenis usaha, pengalaman usaha, 

tingkat pendidikan dan jenis kelamin. 
 

Pengujian simultan variabel independen terhadap 

dependennya terlihat pada tabel 8 diperoleh nilai sig 
.019 < .05 artinya semua variabel independen 
berpengaruh terhadap dependennya.  Sehingga H01 

ditolak dan Ha1 diterima, berarti terbukti ada perbedaan 
penerapan akuntansi dilihat dari kategori jumlah 
karyawan, omzet perusahaan, jenis usaha, pengalaman 

usaha, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .362(a) .131 .106 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Std Coef T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 47,030 3,815 
 

12,327 ,000 

JKAR_M 2,070 3,196 ,128 ,648 ,523 

OMZ_S -2,759 2,489 -,188 -1,109 ,278 

OMZ_B 10,537 5,384 ,333 1,957 ,062 

BIDUS_J -1,066 2,984 -,068 -,357 ,724 

BIDUS_D 1,326 3,138 ,088 ,423 ,676 

LAUS_C -,383 2,476 -,026 -,155 ,878 

DIDIK_D -10,357 7,453 -,235 -1,390 ,177 

DIDIK_P -10,871 4,497 -,472 -2,418 ,023 

DIDIK_A -5,268 3,236 -,343 -1,628 ,116 

JK_W 4,107 2,639 ,261 1,556 ,132 

Model Unstandardiz 
Coefficients 

Stand 
Coeff 

T Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) ,039 ,813  ,048 ,962 

Penerapan -,042 ,019 -,362 -2,265 ,030 
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Berdasarkan pengujian yang telah  dilakukan, 

diperoleh hasil regresi (tabel 10) dengan persamaan 
sebagai berikut: 

Penerapan = 47.030 + (10.871)Didik_P 

H02 : Diduga penerapan akuntansi tidak 
berpengaruhterhadap kinerja perusahaan. 

Ha2 : Diduga penerapan akuntansi berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. 

Pengujian simultan variabel independen terhadap 
dependennya terlihat pada tabel 9 diperoleh nilai sig 
.030 < .05 artinya variabel independen berpengaruh 

terhadap dependennya.  Sehingga H02 ditolak dan Ha2 
diterima, berarti terbukti penerapan akuntansi 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan pengujian yang telah  dilakukan, 
diperoleh hasil regresi (tabel 11) dengan persamaan 
sebagai berikut: 

KInerja = 0.039 + (0.042)Penerapan 
 
b. Uji Hipotesis 2 (Uji Regresi parsial) 

1) Variabel tingkat pendidikan memiliki pembeda 
terhadap penerapan akuntansi, tetapi variabel lainnya 

tidak. 

 

IV. KESIMPULAN  

Kesimpulan : 
Dari penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa : 
a. Ada perbedaan penerapan akuntansi dilihat dari 

kategori jumlah karyawan, omzet perusahaan, jenis 

usaha, pengalaman usaha, tingkat pendidikan dan 
jenis kelamin. 

b. Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 
 

Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa : 
a. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar 

meningkatkan tingkat pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

b. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar 
menerapkan pencatatan akuntansi dalam 

menjalankan usaha.  
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