
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN 

INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM YANG BERGERAK DIBIDANG 

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA TANJUNGPINANG 

ABSTRAK 

 

Salah satu faktor utama yang menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan 

kegagalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha 

adalah kurangnya kemampuan dalam menggunakan informasi akuntansi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari jenjang pendidikan pemilik, 

ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan dan pelatihan akuntansi 

terhadap pengguna informasi akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bukti empris tentang penggunaan informasi pada UMKM di Kota Tanjungpinang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang merupakan UMKM yang 

bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. Metode 

pengambilan sampel penelitian ini menggunakan sampel Random Sampling (acak) 

berjumlah 73 orang pemimpin atau pemilik UMKM dibidang pengadaan barang dan 

jasa di Kota Tanjungpinang. Data dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner 

kepada para pemimpinan atau pemilik dari UMKM. Data-data tersebut sebelum 

dianalisis telah diuji validitas dan relibilitasnya. Teknik analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukan jenjang pendidikan pemilik,ukuran usaha, lama 

usaha, latar belakang pendidikan dan pelatihan akuntansi terhadap penggunaan 

informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UMKM. Saran bagi perusahaan UMKM, perusahaan harus lebih 

memahami penggunaan informasi akuntansi UMKM, perusahaan harus lebih 

memahami dan menggunakan informasi akuntansi seperti informasi operasi, 

informasi akuntansi manajemen dan khususnya untuk informasi akuntansi keuangan 

lebih diperhatikan lagi, penyediaan laporan keuangan mutlak harus disediakan 

apabila UMKM membutuhkan modal dan akan mengajukan kredit ke Bank. 

Perkembangan dan persaingan usaha yang sangat pesat memaksa para pemilik 

UMKM untuk mengembangkan usaha dan masalah permodalan sering menjadi 

kendala bagi para pemilik UMKM. Dengan adanya informasi akuntansi yang baik 

diharapkan pengusaha UMKM dapat berkembang dan survive didalam persaingan 

bisnis yang sangat ketat. 

Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Penggunaan Informasi 

Akuntansi, Jenjang Pendidikan Pemilik, Ukuran Usaha, Lama Usaha, Lata Belakang 

Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi. 

PENDAHULUAN  

 Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang 



sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Berdasarkan data yang bersumber dari 

dinas koperasi, UMKM, dan pasar kota tanjungpinang. Perkembangan UMKM di kota 

tanjungpinang pada tahun 2010 sebanyak 3923 usaha. 

 UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen, dan 

terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen (beritasatu.com, 2014). Banyak nya jumlah 

UMKM di negeri ini merupakan suatu bentuk ketangguhan UMKM dalam bertahan dari 

beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi di negeri ini, sepeti krisis ekonomi 1997-1998 

dan krisis global 2008 yang sempat memberikan pengaruh bagi Indonesia. Ketangguhan ini 

terbukti sebab di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan terpaksa melakukan 

pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya, justru UMKM mampu menyerap para 

pengangguran untuk dapat bekerja kembali. 

 Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi 

persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, 

mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono, 2009). 

Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha. Masih banyak 

pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan 

baik. Bahkan, ada juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan 

menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan 

pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui sehingga pengajuan 

kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan sebagian besar dari pelaku 

UMKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013). Berbagai macam keterbatasan lain 

dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai 

akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan 

akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli 

software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi. Selain itu dalam 

upaya berkembang atau bahkan tetap hidup, UMKM menghadapi berbagai kendala atau 

masalah antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi 

informasi, ukuran usaha, dan kurangnya keandalan karakteristik laporan keuangan 

merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Akuntansi 

 Dalam Horngren Harrison (2007) adalah sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah aistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data 

menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”. 

 Menurut Mursyidi dalam buku berjudul Akuntansi Dasar (2010) adalah sebagai berikut 

: 

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan 

dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan 

untuk pembuatan keputusan“. 

Sedangkan pengertian akuntansi menurut American Accounting Association dalam 

Arizali (2013) adalah sebagai berikut : 

 “Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut”. 



Sistem Informasi Akuntansi 

 Krismiaji (2010) mengemukakan bahwa : “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah 

sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis”. Dalam suatu perusahaan, 

penerapan sistem informasi akuntansi memiliki hubungan dengan sistem-sistem yang lebih 

besar maupun lebih kecil.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi 

1. Jenjang Pendidikan 

 Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan tersebut 

diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. 

 Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Sisdiknas No.20 tahun 2003, Bab VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan 

dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat. 

 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajad, serta sekolah menengah pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajad. 

 Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah 

aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajad. 

 Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis, dan doktor 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan 

system terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, 

institute, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 

 

2.  Ukuran Usaha 

 Menurut Holmes dan Nicholls (1988) dalam Arizali (2013) Ukuran usaha 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total 

aset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang 

diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. 

 Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat 

menunjukkan perputaran asset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan semakin besar 

pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi. 

Jumlah karyawan dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam 

mengoperasionalkan usahanya, semakin besar jumlah karyawan semakin besar 

tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan. 



3. Lama Usaha 

 Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) berdiri atau umur dari UMKM semenjak usaha tersebut berdiri 

sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini (Murniati, 2002 dalam Arizali, 

2013). Dengan asumsi bahwa semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan 

mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan kearah yang positif atau 

negatif. Perkembangan dari usaha tersebut tergantung pada iklim perdagangan dan 

persaingan yang terjadi didunia usaha atau pasar. Dan biasanya usaha yang lebih 

lama berdiri cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki lebih banyak 

pengalaman dalam menjalankan usahanya. Sehingga lebih mampu bersaing dengan 

usaha/pelaku UMKM lainnya. 

4.   Latar Belakang Pendidikan 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

(Arizali, 2013). Latar belakang pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus. 

Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. 

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003). 

5. Pelatihan Akuntansi 

 Menurut (Flippo dalam Hasibuan 2007): "Training is the act of increasing the 

knowledge and skill of an employee for doing particular job.” Definisi ini 

menjelaskan bahwa latihan merupakan suatu usaha untuk peningkatan pengetahuan 

dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. 

 Pelatihan seputar akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan 

seorang manajer terhadap penguasaan teknis akuntansi. Semakin sering seorang 

manajer mengikuti pelatihan akuntansi, maka semakin baik kemampuan manajer 

tersebut dalam menggunakan informasi akuntansi. 

 

HIPOTESIS 

H1: Diduga jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

H2: Diduga ukuran usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

H3:    Diduga lama Usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

H4: Diduga latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa di Kota 

Tanjungpinang. 



H5: Diduga pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada UMKM yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini terdiri, terdiri atas 6 variabel yaitu 5 variabel bebas dan 1 variabel 

terikat. 

A. Variabel Bebas : Jenjang Pendidikan (X1), Ukuran Usaha (X2), Lama 

Usaha (X3),  Latar Belakang Pendidikan (X4), dan Pelatihan Akuntansi (X5). 

B. Variabel Terikat : Penggunaan Invormasi Akuntansi (Y) 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik dari UMKM yang bergerak di 

bidang pengadaan barang dan jasa di kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang bersumber 

dari dinas koperasi, UMKM, dan pasar kota Tanjungpinang, terdapat 1550 UMKM yang 

bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu 250 UMKM terdapat di kecamatan 

Tanjungpinang Barat, 350 UMKM di kecamatan Tanjungpinang Kota, 500 UMKM di 

kecamatan Bukit Bestari, dan 450 UMKM di kecamatan Tanjungpinang Timur. 

 Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Menurut 

Sugiyono (2007, 57) dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Arizali (2013) menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan 

sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling 

sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel 

atau untuk mewakili populasi. 

HASIL PENELITIAN 

Uji Validitas 
Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan skor jawaban responden dari 

setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R hitung > R tabel 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan 

terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel penggunaan informasi akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

Uji Validitas 

Item 

Pertanyaan 

Penggunaan Informasi 

Akuntansi 

Keterangan 

p1 0.234 Valid 

p2 0.297 Valid 

p3 0.284 Valid 

p4 0.434 Valid 

p5 0.482 Valid 

p6 0.549 Valid 

p7 0.543 Valid 

p8 0.564 Valid 

p9 0.659 Valid 

p10 0.588 Valid 

p11 0.530 Valid 

p12 0.360 Valid 

p13 0.537 Valid 



p14 0.290 Valid 

      Sumber: Data olahan SPSS 16 

 

Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 

sisi dan jumlah data (n) = 73, maka didapat r tabel 0,230277. 

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk masing-masing item 

pertanyaan nilainya lebih dari 0,230277 dan dapat disimpulkan bahwa butir petanyaan 

penggunaan informasi akuntansi tersebut valid. 

 

Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variabel dan disusun 

dalam suatu bentuk kuisioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh 

butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk 

variabel penggunaan informasi akuntansi: 

Reliability Statistics 

Variabel  Jumlah 

Item 

Pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Ket 

Penggunaan Informasi 

Akuntansi 

14 0,716 Reliabel 

          Sumber: Data olahan SPSS 16 

Dari tabel diatas nilai reliabilitas variabel penggunaan informasi akuntansi sebesar 

0,716, nilai ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena r berada di antara 0,70 -0,90 

sehingga penggunaan informasi akuntansi sudah memenuhi kriteria reliabel. 

Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

 
Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan 

mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 

 
Dan karna histogramnya mengikuti arah garis diagramnya maka grafik histogramnya 

juga memberikan pola distribusi normalitas. Model regresi ini layak dipakai untuk 

memprediksi Y berdasarkan masukan dari variabel independen karena sudah memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Multikolonieritas 
Untuk mendeteksi terjadi atau tidak nya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF 

< 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel dibawah berikut ini: 

Coefficientsa 

  Collinearity Statistics 

Model Tolerance VIF 

1        (Constant)     

           Jenjang Pendidikan Pemilik 0.600 1.666 

           Ukuran Usaha 0.804 1.244 

           Lama Usaha 0.591 1.692 

           Latar Belakang Pendidikan 0.919 1.089 

           Pelatihan Akuntansi 0.874 1.144 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS16 

Pada tabel diatas terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang terdiri dari 

jenjang pendidikan pemilik, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan dan 

pelatihan akuntansi memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap variabel independen tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala 

multikolinearitas. 

 

 



 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

terdapatnya suatu pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Hasil Uji t-statistik 

            Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 24.612 2.554  9.638 .000 

Jenjang Pendidikan Pemilik 2.723 .822 .296 3.313 .001 

Ukuran Usaha 1.179 .353 .258 3.344 .001 

Lama Usaha 1.981 .585 .305 3.388 .001 

Latar Belakang Pendidikan 1.220 .543 .162 2.245 .028 

Pelatihan Akuntansi .559 .202 .204 2.763 .007 

a. Dependent Variable: PenggunaanInformasiAkuntansi 

Hasil pengujian regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

Y = 24,612  + 2,723 (X1) + 1,179 (X2) + 1,981 (X3)+ 1,220 (X4) + 0,559 (X5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengujian Hipotesis 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,824a 0,679 0,655 3,65682 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 16 

Berdasarkan nilai yang terdapat dalam tabel 4.12 menunjukan bahwa diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 0,655. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh jenjang pendidikan 

pemilik, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan, dan pelatihan akuntansi 

sebesar 65,5% memberikan informasi terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan 

sisanya 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model ini. 

Hasil Uji Statistik F (F-test) 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1898.737 5 379.747 28.398 .000a 

Residual 895.947 67 13.372   

Total 2794.685 72    

a. Predictors: (Constant), Pelatihan Akuntansi, Latar Belakang Pendidikan, 

Ukuran Usaha, Jenjang Pendidikan Pemilik, Lama Usaha 

b. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Akuntansi 

 Sumber: Hasil Olahan SPSS 16 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.13 diatas, didapat nilai 

signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari significance 

level 0,05 (5%), yaitu 0,000 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan 

antara Fhitung dan Ftabel yang menunjukan nilai Fhitung sebesar 28,398 sedangkan Ftabel sebesar 

2,35. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 28,298 > 2,35, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen yaitu 

variabel jenjang pendidikan pemilik, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan 

dan pelatihan akuntansi secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel 

penggunaan informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Statistik t (t-test) 

Hasil Uji t-statistik 

No Variabel B t Sig Kesimpulan 

1 (Constanta) 24.612 9.638 0.000 - 

2 Jenjang Pendidikan Pemilik  2.723 3.313 0.001 H1 diterima 

3 Ukuran Usaha 1.179 3.344 0.001 H2 diterima 

4 Lama Usaha 1.981 3.388 0.001 H3 diterima 

5 Latar Belakang Pendidikan 1.220 2.245 0.028 H4 diterima 

6 Pelatihan Akuntansi 0.559 2.763 0.007 H5 diterima 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 16 

Pengaruh Jenjang Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi 
Jenjang Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi , hal ini ditunjukan dari nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai 

signifikan jenjang pendidikan pemilik sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga hipotesis pertama diterima, jadi dapat disimpulkan jenjang pendidikan 

pemilik berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

UMKM yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan Ukuran Usaha berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengguna informasi akuntansi, diterima. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai t sig sebesar 0,001 < 0,05 sehingga ukuran usaha dapat digunakan untuk 

memprediksi penggunaan informasi akuntansi UMKM yang bergerak dibidang 

pengadaan barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

Pengaruh Lama Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 
Hasil penelitian menunjukan lama usaha memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi lama usaha 0,001 yang lebih kecil dari 

nilai α 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. Dari hasil ini maka 

lama usaha dapat digunakan untuk penggunaan informasi akuntansi pada UMKM 

yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. 

 

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi 
Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan 

berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,028. Nilai signifikan 0,028 yang lebih 

kecil dari nilai 0,05, sehingga hipotesis keempat diterima, jadi dapat disimpulkan 

latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada UMKM yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di Kota 

Tanjungpinang. 

Pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 
Hasil penelitian menunjukan pelatihan akuntansi memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikan sebesar 0,007. Nilai signifikan pelatihan akuntansi 0,007 yang lebih kecil 



dari nilai α 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang bergerak dibidang pengadaan 

barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. 
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