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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan sebagai suatu entitas ekonomi didirikan dengan maksud untuk 

melaksanakan serangkaian aktifitas-aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

ekonomi, dimana diharapkan dapat memperoleh suatu hasil akhir yang 

menguntungkan bagi pihak-pihak yang bekepentingan atas perusahaan tersebut. 

Hasil akhir aktifitas-aktifitas dan kegiatan perusahaan itu tergambar dalam 

seperangkat laporan yang disusun oleh pihak manajemen itu sendiri. Dalam 

membuat laporan ini biasanya perusahaan menggunakan data-data keuangan, 

sehingga laporan ini disebut dengan laporan keuangan. 

Saat ini banyak ditemui perusahaan yang didirikan dengan melakukan 

serangkaian aktifitas guna pencapaian laba atau keuntungan perusahaan, dimana 

untuk melakukan olah data tersebut ilmu akuntansi memiliki peranan yang sangat 

penting, baik itu perusahaan berskala kecil maupun perusahaan berskala besar. 

Sehingga dengan adanya ilmu akuntansi, penyajian laporan perusahaan dapat 

menyediakan informasi yang baik, dan dapat pula dipergunakan untuk pihak-

pihak yang memerlukannya baik itu pihak intern maupun ekstern. 

Laporan keuangan dihasilkan melalui suatu proses yang disebut dengan 

proses akuntansi. Proses akuntansi ini terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan. Proses pencatatan dan pengklasifikasian biasanya 

dilakukan secara berulang-ulang. Tahap pencatatan meliputi penyiapan dokumen 
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berupa pencatatan transaksi kedalam jurnal. Proses pengklasifikasian merupakan 

proses menggolongkan transaksi yang telah dijurnal kedalam buku besar. 

Luas atau tidaknya cakupan akuntansi, tergantung pada besar atau kecilnya 

usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi tidak 

hanya diterapkan pada perusahaan besar tetapi juga pada UMKM. Penerapan 

akuntansi UMKM sangat tergantung pada tingkat pengetahuan pengelola 

perusahaan terhadap akuntansi. Karena hal ini akan berpengaruh pada proses 

akuntansi yang digunakan dalam menghasilkan laporan keuangan. 

Dr. Mukti Fajar ND. (2016:25) mengatakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah) memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam perekonomian 

Indonesia, baik dari segi unit usaha, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap 

produk domestik bruto, ekspor dan investasinya. Salah satu peranan tersebut 

ditandai dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap besarnya Produk Domestik 

Bruto (PDB) beberapa tahun terakhir ini. Meningkatnya peranan ini dikarenakan 

UMKM lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan 

pasar, selain itu UMKM juga lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu 

lingkungan, dimana pasar berfungsi secara efektif dalam menyediakan berbagai 

jasa yang memungkinkan pertumbuhan bisnis. 

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil 

pembangunan. Peran penting UMKM tidak hanya di Indonesia saja dibeberapa 
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negara lain UMKM juga memberikan distribusi yang penting bagi pertumbuhan 

perekonomian. 

Di Swedia, pentingnya perusahaan kecil telah meningkat secara dramatis 

dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, sekitar 99% dari semua perusahaan 

Swedia adalah UKM, dan sektor ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian 

serta menghasilkan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar tenaga kerja Swedia 

(Yazdanfar dan Ohman, 2015). 

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis, ketika krisis 

menerpa pada periode tahun 1997-1998. Data Badan Pusat Statistik 

memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak 

berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 

juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Didalam Profil Bisnis UMKM oleh LPPI 

dan BI (2015) menyatakan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi pada 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat penyerapan tenaga kerja dari seluruh 

tenaga kerja nasional. Dan Data Pusat Statistik (2016) menunjukkan 

perkembangan unit usaha dari UMKM di Indonesia. Data perkembangan tersebut 

dapat kita lihat didalam tabel sebagai berikut : 

Tabel I.1 : 

Data Perkembangan UMKM, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kontribusi 

UMKM terhadap PDB Tahun 2014 – 2016. 

No Keterangan 2014 2015 2016 

1 Jumlah Unit 57,8 juta 72,2 juta 77 juta 

2 Penyerapan Tenaga Kerja 82,77 % 88,8 % 97,30 % 

3 Kontribusi PDB 51% - 57% 57% - 60% 60% - 70% 

Sumber : Profil bisnis UMKM oleh LPPI dan BI. Data perkembangan UMKM 

oleh badan pusat statistik 2016. 
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 Data tersebut tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin ( Kamar Dagang 

Indonesia, 2015), kontribusi sektor UMKM terhadap domestik bruto meningkat 

57,8% menjadi 60,3% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor 

ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. 

 Pada tahun 2015 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 72,2 juta unit 

usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2016 kontribusi terhadap 

PDB mencapai 60% menuju 70%. Dari jumlah tersebut 30,3% di sumbang oleh 

usaha mikro (www.depkop.go.id). 

Seiring dengan berkembangnya UMKM di seluruh wilayah Indonesia, 

jumlah UMKM yang berdiri di Kabupaten Kuantan Singingi pun semakin 

meningkat, ini dapat dilihat dari jumlah data perkembangan UMKM pertahunnya 

yang tercatat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Data tersebut digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel I.2 : 

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan by name by address 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 – 2017 

No 
Jenis 

Usaha 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Mikro 6.243 7.152 6.615 9.323 11.169 11.169 11.169 

2 Kecil 692 765 1.201 1.521 1.539 1.539 1.539 

3 Menengah 27 32 41 44 44 44 44 

Jumlah 6.962 7.949 7.857 10.888 12.752 12.752 12.752 

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kuansing 2018 

 Dari tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkembangan unit 

usaha UMKM yang terdaftar berdasarkan by name by address, data berdasarkan 

http://www.depkop.go.id/
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by name by address merupakan data UMKM yang terdaftar nama dan alamatnya 

di Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kuansing. Pada tahun 

2011 – 2012 UMKM mengalami peningkatan sebanyak 6,62%, tahun 2012 – 

2013 mengalami penurunan sebanyak 0,58%, sedangkan tahun 2013 – 2015 

jumlah UMKM berkembang dari tahun ke tahun dan pada tahun 2015 – 2017 

jumlah unit usaha tetap sama sehingga tidak ada peningkatan karena sulitnya 

ekonomi dan akses perkreditan. 

 Pimpinan Sentra Kredit Kecil BNK Surabaya Hasan Supriadi (2017) 

kendala pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sulitnya akses 

perkreditan. Pasalnya, ribuan UMKM di Indonesia banyak dianggap tidak 

bankable karena pelaku UMKM sendiri masih buta terhadap laporan keuangan. 

Bahkan ada pelaku UMKM yang laporan keuangannya bercampur dengan 

keuangan pribadi (www.okezonefinance.com). Menurut bagian analisis kredit 

Bank RiauKepri di Kabupaten Kuantan Singingi Juli Rama (2017) Pelaku UMKM 

yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat sedikit. Rata-rata laporan 

keuangan ini digunakan untuk mengajukan kredit dan petugas bank yang 

membantu untuk membuat neraca perdagangan. Kendala pencatatan tersebut 

disebabkan kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pembukuan karena 

beberapa faktor, diantaranya rendahnya pendidikan para pelaku UMKM. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 1 (2012), laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas 

yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan 

http://www.okezonefinance.com/
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dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik, serta arus kas. Dengan adanya informasi mengenai entitas yang 

disajikan, laporan keuangan dapat digunakan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi (IAI : 2012). 

Liliya Andriani (2014) mengemukakan masalah utama yang menjadi fokus 

dalam pengembangan UMKM adalah mengenai pengelolaan keuangan. Karena 

banyak UMKM yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal 

yang mudah dan sederhana. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan keuangan 

pada usaha kecil membutuhkan keterampilan Akuntansi yang baik oleh pelaku 

bisnis UKM. Elisabeth Penti Kurniawan, dkk (2012) menyimpulkan bahwa 

kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain 

disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. 

Akuntansi yang memadai bagi pengusaha UMKM dapat digunakan 

sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, yang 

didalamnya berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi 

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

Susanto dan Nur Laila Yuliani, 2014).  Rendahnya penyusunan laporan keuangan 
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disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan 

keuangan bagi UMKM. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK 

IAI) dalam 10 tahun terakhir berhasil menyelesaikan projek pengembangan 

standar akuntansi keuangan (SAK), yang terdiri dari adopsi standar akuntansi 

keuangan  berdasarkan International Financial Reporting Standards (SAK-IFRS 

based) serta penyusunan dan penerbitan SAK Entitas yang Tidak Memiliki 

Akuntabilitas Publik  Signifikan (SAK ETAP). Melanjutkan keberhasilan 

pengembangan SAK tersebut, mulai 1 Januari 2018, DSAK IAI akan 

memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM). Kebanyakan EMKM ini adalah para pelaku usaha kecil yang 

memiliki prospek usaha namun tidak memiliki akses yang baik kepada sumber 

pendanaan, khususnya perbankan dengan alasan EMKM ini tidak memiliki 

laporan keuangan yang dapat diterima sebagai dasar bagi perbankan atau lembaga 

keuangan lainnya untuk bisa memberikan pinjaman dana.  

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya pemahaman pengusaha 

UMKM terkait penerapan SAK ETAP bagi tumbuh dan berkembangnya usaha 

seperti jenis kelamin pelaku usaha, tingkat informasi dan sosialisasi yang diterima 

oleh pengusaha UMKM, harapan terkait ukuran usaha kedepannya, pengalaman 

yang didapat dari lama usaha berdiri, latar belakang pendidikan, serta jenjang 

pendidikan terakhir. 

Lloyd et al (2009:8) mengatakan bahwa gender ataupun jenis kelamin 

merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang 
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dikaitkan menjadi seorang perempuan dan laki – laki. Temuan literatur psikologis  

kognitif  dan  pemasaran menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan 

efektif dalam memproses laporan keuangan dan informasi dalam pengambilan 

keputusan (Sabaruddinsah,  2007). Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2011) 

menunjukkan bahwa seorang perempuan akan lebih peduli terhadap pembukuan 

dan pelaporan dibandingkan dengan seorang laki - laki. Mahasiswa akuntansi 

yang berjenis kelamin perempuan akan memiliki kepedulian yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Maksudnya disini ialah seorang 

perempuan memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi sehingga menganggap 

pembukuan merupakan suatu hal penting bagi keberlangsungan usaha. 

Besarnya informasi dan sosialisasi mengenai penerapan SAK ETAP akan 

sangat bermanfaat bagi pengusaha UMKM karena pengusaha akan mampu 

memahami pentingnya pembukuan sesuai dengan SAK ETAP demi 

keberlangsungan usaha. Tidak adanya sosialisasi tentang penerapan SAK ETAP 

membuat pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk menggunakan SAK-

ETAP. Ketakutan ini juga didasari dengan keengganan pebisnis dalam mengambil 

risiko untuk mengubah tatanan keuangan yang sudah ada sedari awal. Hal ini 

membuat bisnis UKM di Indonesia seakan “jalan di tempat”. Irma Wati Kansil 

(2013) menyimpulkan bahwa sebagian besar UKM masih jauh dalam menerapkan 

proses akuntansi melalui siklus akuntansi. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Humairoh (2014) menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan belum 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntan Publik 

(SAK ETAP). Sedangkan Fitriani Saragih dan Surikayanti (2015) menyimpulkan 
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bahwa pencatatan yang diterapkan oleh pengusaha kecil menengah masih sangat 

sederhana dikarenakan belum adanya pemahaman pengusaha kecil mengenai 

SAK ETAP, informasi dan sosialisasi mengenai penerapan SAK ETAP akan 

sangat bermanfaat bagi pengusaha UMKM karena pengusaha akan mampu 

memahami pentingnya pembukuan sesuai dengan SAK ETAP demi 

keberlangsungan usaha. 

Jenjang pendidikan terakhir pengusaha seperti lulusan pendidikan SMA / 

SMK, S1 biasanya mempengaruhi pemahaman tentang pelaporan keuangan yang 

berstandar akuntansi. Oleh karena itu, jenjang pendidikan formal yang rendah 

cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang 

memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal yang lebih 

tinggi (Murniati, 2002). Praktik akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada 

UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini & 

Suhairi, 2006 dalam Barkah Susanto, 2014). Kelemahan itu, antara lain 

disebabkan rendahnya pendidikan. Elisabeth Penti Kurniawan, dkk (2012) 

menyimpulkan bahwa kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan 

itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman 

terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dikarenakan kurangnya sosialisasi 

dari pemerintahan. 

Ukuran usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa 

besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. 

Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat 
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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. Semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM , presepi pengusaha 

semakin memandang penting atau tidaknya kebutuhan untuk melakukan 

pelaporan keuangan. Presepsi menjadi titik awal seseorang dalam menilai dan 

menjalankan suatu hal, termasuk pembukuan dan pelaporan keuangan (Schiffman 

dan Kanuk, 2010). Deddy Kurniawansyah (2016) menemukan bahwa ukuran 

suatu usaha mempengaruhi persepsi pengusaha dalam menerapkan pencatatan 

atau pelaporan keuangan. 

Umur menentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku perusahaan 

dalam melakukan operasionalnya. Selain itu umur mengakibatkan perubahan pola 

pikir dan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut dalam mengambil sikap atas 

setiap tindakan-tindakannya. Begitu pula dengan perusahaan kecil dan menengah, 

apabila pimpinan/ manajer menginginkan perubahan atau peningkatan, maka 

harus mempunyai pola pikir yang luas. Untuk itu langkah yang perlu diambil 

adalah dengan perlu adanya penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi, hal 

itu agar tidak terjadi kelemahan dalam praktek akuntansi. Dalam hal ini umur 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap penyiapan informasi akuntansi. Lama 

usaha UMKM yang sudah berjalan cukup lama memungkinkan pengusaha 

tersebut lebih mementingkan laporan keuangan atau justru mengabaikannya. 

Pinasti (2001) berpendapat lama suatu usaha berdiri diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap presepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Lilya 
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Andriani (2014) menyatakan bahwa lama suatu usaha berdiri membuat pelaku 

usaha mengerti akan pentingnya melakukan pencatatan untuk mengembangkan 

usaha dan mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan. Semakin lama 

suatu usaha beroperasi menunjukkan secara umum bahwa UMKM mempunyai 

kebutuhan untuk menghasilkan laporan keuangan guna untuk pengajuan 

permohonan kredit kepada pihak kreditur (Barkah Susanto dan Nur Laila,2014) 

Latar belakang pendidikan pengusaha berasal dari bidang akuntansi 

biasanya mempunyai presepsi pentingnya pembuatan laporan keuangan berbeda 

dari bidang non akuntansi. Pinasti (2001) berpendapat latar belakang pengusaha 

UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi maupun ekonomi atau bidang 

lainnya dapat mempengaruhi presepsinya terkait pentingnya pembukuan dan 

pelaporan keuangan bagi tumbuh berkembangnya usaha. Wati (2011) berpendapat 

latar belakang pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi 

maupun ekonomi atau bidang lainnya dapat mempengaruhi pemahamannya terkait 

pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh berkembangnya 

usaha sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan menurut Elizabeth Penti (2012) 

bahwa latar belakang pendidikan seorang pengusaha UMKM mempunyai peran 

penting dalam pembukuan dan pelaporan keuangan, karna adanya pemahaman 

dan pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan keuangan guna perkembangan 

usaha. 

Diperoleh data bahwa perbedaan penerapan akuntansi dilihat dari kategori 

omzet perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu Wahyudi (2009) 

yang menyatakan bahwa omzet perusahaan berpengaruh terhadap penerapan 
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akuntansi. Penerapan akuntansi pada UKM dipengaruhi oleh omzet perusahaan 

karena semakin tinggi omzet perusahaan berarti semakin kompleks pengelolaan 

keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

perusahaan membutuhkan bantuan suatu sistem yang dapat memudahkan 

pengelolaan keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan menerapkan 

akuntansi. Adapun, perusahaan yang omzetnya masih kecil banyak yang belum 

menerapkan akuntansi karena dirasa masih belum perlu melakukan pengelolaan 

keuangan dengan rinci, cukup perhitungan manual saja. Selain itu, dengan omzet 

perusahaan yang masih kecil perusahaan merasa harus menanggung beban yang 

lebih besar daripada pendapatannya apabila menerapkan akuntansi. Karena UKM 

dengan omzet kecil menganggap akuntansi terlalu rumit dan membutuhkan 

banyak waktu. 

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan 

kemudahan untuk usaha kecil dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP 

juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi 

manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melibat kondisi 

keuangan yang sebenarnya. 

Tujuan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

(SAK ETAP)  sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala 

kecil. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditujukan bagi entitas yang 

mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan 

kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan 
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bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil. Beberapa hal 

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

memberikan banyak kemudahan  untuk suatu entitas dibanding dengan SAK 

umum  dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. 

Sangat diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi 

untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya 

memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan 

bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.  

Berdasarkan dari penjelasan tersebut maka penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barkah Susanto 

dan Nur Laila Yuliani (2014), yang menjadi pembeda penelitian ini dengan 

sebelumnya ialah variabel Y terfokus pada pemahaman pengusaha UMKM terkait 

penerapan SAK ETAP, target penelitian ini dikhususkan pada UMKM wilayah 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menyebar 

kuesioner seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya. Maka peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “Faktor–Faktor yang 

Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah jenis kelamin pengusaha berpengaruh terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

2. Apakah tingkat informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh 

terhadap pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

3. Apakah pendidikan terakhir berpengaruh terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

4. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha 

UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 

terkait penerapan SAK ETAP. 

5. Apakah lama usaha berdiri berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha 

UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 

terkait penerapan SAK ETAP. 

6. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 
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7. Apakah omzet UMKM berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha 

UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 

terkait penerapan SAK ETAP. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Menguji secara empiris pengaruh jenis kelamin pengusaha terhadap 

pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

2. Menguji secara empiris pengaruh tingkat informasi dan sosialisasi SAK 

ETAP terhadap pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

3. Menguji secara empiris pengaruh pendidikan terakhir responden terhadap 

pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

4. Menguji secara empiris pengaruh ukuran usaha terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

5. Menguji secara empiris pengaruh lama usaha berdiri terhadap 

pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 
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6. Menguji secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

pemahaman pengusaha UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah 

Kabupaten Kuantan Singingi terkait penerapan SAK ETAP. 

7. Menguji secara empiris pengaruh omzet terhadap pemahaman pengusaha 

UMKM di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi 

terkait penerapan SAK ETAP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat : 

a. Manfaat Teoritis : 

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan.  

2. Menambah literatur untuk penelitian sejenis maupun referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis : 

1. Sebagai masukan untuk mengevaluasi pengusaha UMKM di Kabupaten 

Kuantan Singingi terkait pentingnya penggunaan laporan keuangan yang 

baik. 

2. Sebagai pengetahuan lebih lanjut terkait informasi SAK ETAP. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya penulisan, 

maka mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yaitu Teori Entitas, Teori 

Keputusan, Pengertian dan Fungsi Akuntansi, Laporan Keuangan, 

Pelaporan Keuangan, Jenis – jenis Laporan Keuangan, Karakteristik 

Kualitatif Laporan Keuangan, SAK ETAP, UMKM, Penelitian 

Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini,seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, 

operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta membahas 

tentang sampel dan variabel yang berkaitan dengan penelitian, analisis 

data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang rangkuman dari bab sebelumnya menjadi suatu 

kesimpulan, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


