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Kurangnya  informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan kegagalan pada industri kecil dan menengah dalam 

mengembangkan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pendidikan manajer/pemilik, pelatihan akuntansi dan skala usaha 

terhadap penggunaan informasi akuntansi dengan ketidakpastian lingkungan 

sebagai variabel moderating. Hasil survey awal pada 10  industri kecil dan 

menengah di Kabupaten Pemalang memiliki indikasi penggunaan informasi 

akuntansi yang rendah yaitu 7 perusahaan tidak membuat laporan keuangan dan 

hanya 3 perusahaan menengah yang membuat laporan keuangan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil dan menengah yang 

terdaftar pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pemalang. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan stratified 

sampling probability, berjumlah 127 manajer/pemilik industri kecil dan menengah 

Kabupaten Pemalang dengan tingkat kesalahan 5%. Instrumen pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada para 

manajer/pemilik industri kecil dan menengah Kabupaten Pemalang. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan 

analisis regresi berganda model interaksi (MRA) dan uji selisih mutlak. Uji 

hipotesis dengan menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinasi (R
2
). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan manajer/pemilik, 

pelatihan akuntansi dan skala usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi dan ketidakpastian lingkungan tidak terbukti 

memoderasi pengaruh pendidikan manajer/pemilik, pelatihan akuntansi, dan skala 

usaha dalam penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan  menengah 

Kabupaten Pemalang. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti 

adalah peningkatan pendidikan manajer/pemilik dan pelatihan akuntansi terhadap 

informasi akuntansi sangat diperlukan dalam mengelola usaha dengan 

memberikan pelatihan dan pengarahan tentang pengetahuan akuntansi dalam 

menjalankan usaha. Partisipasi aktif dari para manajer/pemilik perusahaan untuk 

mengikuti pelatihan akuntansi juga merupakan hal yang penting dan harus 

diperhatikan agar tujuan pelatihan tersebut dapat tercapai. 

 


