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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenjang 

pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, dan pembinaan sosialisasi dan informasi atas 

laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP terhadap pengusaha bebek pedaging di 

Mojosari. Dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lansung dan 

tidak langung antar variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis data serta 

pembahasan yang telah dilakukan pada sebelumnya, maka penelitian ini 

menghasilkan beberapa simpulan, yaitu : 

1. Jenjang pendidikan berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap 

laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada UMKM bebek pedaging di 

Mojosari. Dapat dilihat bahwa perlunya pendidikan dalam mendirikan usaha 

agar mudah untuk menyusun laporan keuangan dengan benar dan paham 

tentang laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha tersebut agar menjadi 

efektif dan efisien. 

2. Ukuran usaha berpengaaruh signifikan positif secara parsial terhadap laporan 

keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada UMKM bebek pedaging di 

Mojosari. Dapat dilihat bahwa ukuran usaha dapat mempengaruhi usaha 

tersebut diukur dengan cara umlah perolehan pembibit DOD, biaya yang 

dikeluarkan dalam perawatan, biaya pakan, gaji karyawan jika pengusaha 

tersebut memiliki banyak karyawan, dan pendapatan selama penjulan bebek. 

Apabila memiliki ukuran usaha yang besar maka sangat mempengaruhi 
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dalam hal pendapatan yang diperoleh, jika ukuran usaha hanya sedikit atau 

sedan maka penapatan yang diperoleh sesuai dengan yang dihasilkan. 

3. Lama usaha berpengaruh signifikan positif secara parsial terhadap laporan 

keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Dapat dilihat dari seorang pengusaha jika 

mendirikan usaha selama beberapa tahun maka mereka lebih paham tentang 

alur usaha bebek mulai dari perawatan hingga panen serta para pelanggan 

tidak lupa juga dengan kagar gizi dan protein yang paling utama pada daging 

bebek agar kualitas bebek terjamin serta mudah dalam penjualan. 

4. Pembinaan sosialisasi dan informasi berpengaruh signifikan positif secara 

parsial terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Dapat dilihat 

dari pentingnya sosialisasi dan informasi dalam pelatihan untuk menyusun 

laporan keuangan UMKM secara tersusun dengan mudah dan benar. Dari 

sosialisasi tersebut maka akan meningkatkan semangat para pengusaha agar 

usaha yang dijalankan dapat berkembang dan maju. Pengusaha bebek yang 

berada di Mojosari sangat antusias apabila diadakan sosialisasi penyusun 

laporan keuangan. 

5. Jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, pembinaan sosialisasi dan 

informasi berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap laporan 

keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada UMKM bebek pedaging di 

Mojosari. Dibuktikan dengan jenjang pendidikan sangat mempengaruhi 

tingkat pola berfikirnya pengusaha jika pengusaha memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi maka pola berfikir dalam mengelola usaha semakin 

efektif, apabila ingin dikembangkan lebih besar lagi maka dilihat dari ukuran 

usaha yang dimiliki semain besar usaha maka semakin besar pula pendapatan 
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yang dihasilkan. Lama dalam berusaha sangat berpengaruh dalam usaha 

bebek pedaging, dengan itu mereka juga paham cara merawat hingga panen 

yang bagus untuk dijual dengan melihat daging bebek yang diperoleh 

tentunya dengan kualitas daging yang paling utama. Jika pembinaan 

sosialisasi dan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan apabila 

mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka ia sudah paham dengan 

lapran keuangan secara tidak langsung mereka pernah mencoba menyusun 

laporan keuangan tersebut masa SMA-S2, sedangkan pengusaha pengusaha 

hanya tamat SD tidak paham dengan laporan keuangan namun ia sudah 

berpengalaman dalam berusaha ternak bebek pedaging dengna mutu daging 

yang berkualitas dan produktif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai jenjang 

pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, pembinaan sosialisasi dan informasi 

terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada UMKM bebek pedaging 

di Mojosari, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, antara lain 

: 

1. Bagi Pihak UMKM 

Pihak UMKM disarankan untuk meningkatkan pendidikan dengan cara 

mengejar paket jika usia masih mampu melanjutkan jika usia sudah melampui maka 

anak dari pengusaha tersebut paham dengan menyusun laporan keuangan tersebut 

agar lebih mudah dan paham tentang laporan keuangan dapat memajukan usaha 

bebek pedaging. Dengan adanya lapoaran keuangan yang sesuai dengan SAK-

ETAP maka usaha bebek pedaging lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, 
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minimnya sebuah sosialisasi dan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan 

dengan benar maka pihak pemerintah atau desa perlu mempertimbangkan dengan 

diadakan pelatihan tersebut agar desa tersebut lebih produktivitas dalam 

menjalankan usaha untuk berkembang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan 

perbandingan bagi para peneliti selanjutnya. Dan diharapkan peneliti dapat 

menggunakan variabel independen lain yang dianggap memiliki pengaruh yang 

ebih besar dari jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, pembinaan 

sosialisasi dan informasi terhadap laporangan keuangan berdasarkan SAK-ETAP 

pada UMKM bebek pedaging di Mojosari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


