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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan dan uraian dalam 

bab sebelumnya dan sesuai dengan pengajuan hipotesis, maka dalam bab ini akan 

diambil kesimpulan dan saran. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dan dari analisis data yang 

dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

2,676 > ttabel = 1,666 dan nilai signifikan 0,009 < 0,05. Nilai-nilai 

tersebut berarti variabel pendidikan pemilik mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.  

2. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

5,015 > ttabel = 1,666 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai 

tersebut berarti variabel skala usaha mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. 

3. Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 18 diperoleh thitung = 

2,750 > ttabel = 1,666 dan nilai signifikan 0,008 < 0,05. Nilai-nilai 
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tersebut berarti variabel umur perusahaan mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi.  

4. Secara bersama-sama variabel pendidikan pemilik (X1), skala usaha (X2) 

dan Umur Perusahaan (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi para 

pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri Jepara (Y). Hal ini dapat 

diketahui dari Nilai Ftabel dengan df = 72 (n–k–1 = 76–3–1) sebesar = 

2,73. ditunjukkan nilai Fhitung = 92,636 > Ftabel = 2,73 dan nilai signifikan 

0,000 < 0,05.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran pada para pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri 

Jepara: 

1. Agar pendidikan para pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri 

ditingkatkan untuk dapat mengetahui sistem informasi akuntansi. 

Pendidikan salah satu putra atau putri para pengusaha dagang telur di 

kecamatan Bangsri sebaiknya menjurus pada pendidikan yang 

menunjang sistem informasi akuntansi demi menunjang perkembangan 

usaha para pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri. 

2. Sebaiknya para pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri setiap ada 

kenaikan skala usaha, mereka sebaiknya semakin hati-hati mengambil 

kebijakan berdasarkan sistem informasi akuntansi. Para pengusaha 
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dagang telur di kecamatan Bangsri sebaiknya ditunjang dengan sistem 

informasi akuntansi sebagai dasar keputusan keuangan. Para pengusaha 

dagang telur di kecamatan Bangsri yang telah tumbuh besar sebaiknya 

berinisiatif menggunakan sistem informasi akuntansi. 

3. Sebaiknya para pengusaha dagang telur di kecamatan Bangsri yang telah 

berumur dan cukup lama dan paham akan sistem informasi akuntansi 

menularkan ilmunya kepada keluarga dan para pengusaha dagang telur di 

kecamatan Bangsri lainnya agar lebih berpengalaman dalam mengambil 

kebijakan berdasarkan sistem informasi akuntansi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




