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ABST RA K 
Hasil penelitian Krisanti (20 12) menunjukan bahwa pcngetahuan akuntans i dan j iwa 
kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi 
dalam pembuatan keputusan investasi. Sedangkan penelit ian Fitri Siregar (2009) menunjukan 
bahwa pengetahuan akuntansi, kepribadian wirau saha tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 

Sebelumnya, banyak penelitian yang meneliti lentang pengaruh infonnas i akuntansi 
terhadap kinerja manajer, tetapi masih sedikit yang mene liti hubungan pengetahuan 
akuntansi, inform asi aku ntansi dan kinerja pada entrepreneur yang memahami akuntansi dan 
telah menjalankan proses akuntansi secara rutin dengan baik. Seoran g Entrepreneur pasti 
akan bersinggungan dengan akuntansi . baik secara sadar maupun tidak sadar. Pencatatan 
Akun tansi akan men ghasilkan infonnasi akuntansi yang berguna bagi entrepreneur tersebut 
untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan 
akun tans i, infonnasi akuntansi dan kinerja pada entrepreneur yang rnemahami akuntansi dan 
te lab menjalankan pro ses akuntansi secara rutin dengan baik. Studi eksplors i ini bertujuan 
melihat seberapa jauh hubungan pengetahuan akuntansi, infonnasi akuntansi dan kinerja pada 
entrepreneur muda yang memahami akuntansi. Sumbe r da ta terdiri dari entrepreneur mud a 
yang mem iliki pengetahuan akuntansi dan telah menjalankan proses akun tansi seca ra rut in, 
serta menggunakan infonnasi akuntansi dalam kinerja entrepreneur muda tersebut. Teknik 
pengumpulan da ta dilakukan melalu i wawancara secara mendatam, observas i, dan studi 
dokumentasi. Anatisis da ta men ggunakan pendekatan kuali tati f, yang mencakup deskripsi, 
ana lisis dan interpretas i 
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