
   

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bukti mengenai 

ketidakpastian lingkungan dalam memoderasi hubungan pengaruh pengetahuan 

akuntansi dan kepribadian wirausaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel moderat adalah ketidakpastian 

lingkungan. Penelitian ini dilakukan 40 responden di perusahaan Manufaktur 

Palembang. Adapun hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini disimpulkan 

bahwa: 

1. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi mempunyai 

pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

2. Penelitian menunjukkan bahwa kepribadian wirausaha tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pengguna informasi akuntansi. 

3. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan mempunyai 

pengaruh terhadap hubungan pengetahuan akuntansi dengan pengguna 

informasi akuntansi.  

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap hubungan kepribadian wirausaha dengan 

pengguna informasi akuntansi.  

 

 



   

B. Keterbatasan Penelitian 

 Ada beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya memasukkan satu variabel moderating yang 

memoderasi hubungan pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha 

dengan penggunaan informasi akuntansi, yaitu: ketidakpastian lingkungan, 

padahal diduga masih banyak faktor lain yang memoderasi hubungan 

antara pengetahuan akuntansi dan kepribadian wirausaha dengan 

penggunaann informasi akuntansi. 

2. Objek yang menjadi penelitian masih taraf dalam satu wilayah, yaitu: 

hanya di PT. Manufaktur seluruh wilayah kota Palembang. Oleh karena 

itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi yang lebih luas. 

3. Data penelitian ini diperoleh hanya dengan menyebarkan kuesioner 

sehingga hasilnya dapat tidak objektif. Penggunaan kuesioner dapat 

menyebabkan respons bias dari responden akibat ketidakjujuran maupun 

responden tidak serius dalam menjawab pertanyaan-pertanyaaan yang ada. 

 

C. Saran 

1. Hasil penelitian ini hanya sebatas para manajer yang bekerja di PT. 

Manufaktur baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga tidak dapat 

dikatakan mewakili seluruh PT. Manufaktur yang ada di Indonesia. Untuk 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel keseluruhan 

agar dapat ditarik suatu kesimpulan secara menyeluruh. 



   

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang 

dapat digunakan dalam mengukur pengaruhnya terhadap penggunaan 

informasi akuntansi, baik sebagai variabel independen dan variabel 

moderating. 

3. Pengamatan langsung kepada objek penelitian juga disarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk menghindari respons bias akibat penggunaan 

kuesioner. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




