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Informasi akuntansi diharapkan dapat dilaksanakan dalam berbagai organisasi 

karena semakin rumitnya variabel-variabel yang dihadapi termasuk dalam perusahaan 
kecil sekalipun. Namun diperkirakan dari seluruh UMKM di Indonesia hanya 5% yang 
menyelenggarkan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. 
Tidak adanya penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan 
UKM, pada dasarnya ditentukan oleh persepsi atas informasi akuntansi para pengusaha 
kecil dan menengah yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Berdasar hal tersebut, 
maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara simultan  dan parsial pengaruh 
skala usaha, umur perusahaan, pengetahuan akuntansi, dan pengalaman dalam informasi 
akuntansi terhadap persepsi pengusaha kecil dan menengah atas Informasi di Sentra 
Kerajinan Seni Relief/Ukiran Kabupaten Jepara . 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha kecil dan menengah di 
Sentra Kerajinan Seni Relief/Ukiran Kab.Jepara yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM 
dan Pengelolaan Pasar Kab.Jepara tahun 2009 yang berjumlah 36 pengusaha. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei lapangan menggunakan 
kuesioner. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi 
berganda dengan α 0.05. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengusaha kecil dan menengah di Sentra 
Kerajinan Seni Relief/Ukiran Kabupaten Jepara memiliki persepsi yang netral atas 
informasi akuntansi. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, secara simultan diperoleh 
nilai sig. 0.000 < α 0.05 dan secara parsial di peroleh nilai sig. skala usaha 0.195 > α 0.05, 
nilai sig. umur perusahaan 0.746 > α 0.05, nilai sig. pengetahuan akuntansi 0.003 < α 
0.05, dan nilai sig. pengalaman dalam informasi akuntansi 0.000 < α 0,05.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
variabel skala usaha, umur perusahaan, pengetahuan akuntansi, dan pengalaman dalam 
informasi akuntansi berpengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil dan menengah atas 
informasi akuntansi, dan secara parsial hanya variabel pengetahuan akuntansi dan 
pengalaman dalam informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap persepsi pengusaha 
kecil dan menengah atas informasi akuntansi. Saran yang berkaitan dengan hasil 
penelitian ini yaitu agar pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan dan 
pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jepara dapat memberikan 
pelatihan akuntansi pada para pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Jepara. 


