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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Entitas 

Teori entitas menekankan pada konsep kepengelolaan “stewardship” dan 

pertanggungjawaban “accountability” dimana bisnis peduli dengan tingkat 

keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan 

pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa 

depan. Konsep entitas berlaku untuk firma, perusahaan perseorangan, korporasi 

(baik berupa perseroan maupun nonperseroan), serta perusahaan kecil dan besar. 

Entity Theory (Teori Entitas) memandang entitas sebagai sesuatu yang 

terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan 

dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi 

yang harus dilayani, bukan pemilik. Unit usaha (entity) Itulah yang dianggap 

memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan baik kepada kreditor maupun 

kepada pemilik (Suwardjono, 2010 : 117). 

2.1.2 Teori Keputusan 

2.1.2.1 Defenisi Teori Keputusan 

Teori ini merupakan dasar untuk memahami bagaimana individu–individu 

membuat keputusan–keputusan rasional dibawah kondisi ketidakpastian. Teori ini 

memungkinkan seseorang untuk mengapresiasi konsep informasi, yang 

memungkinkan pembuat–pembuat keputusan memahami untuk memperkuat 
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keyakinan–keyakinan subjektif mereka tentang imbalan–imbalan (payoffs) di 

masa datang akibat keputusan-keputusan mereka (Rahmawati, 2012:23). 

Teori keputusan adalah penting karena dapat membantu memahami 

mengapa informasi adalah jenis komoditi yang besar kekuatannya dapat 

mempengaruhi tindakan–tindakan yang diambil oleh para investor. Akuntan–

akuntan yang mempersiapkan kebanyakan dari informasi yang dibutuhkan 

investor–investor, perlu untuk memahami peran kuat ini (Rahmawati, 2012 : 29). 

Dalam teori keputusan tentang konsep seseorang rasional berarti bahwa 

dalam pembuatan keputusan, tindakan yang dipilih adalah menghasilkan utilitas 

(kepuasan) harapan yang tertinggi (pemilihan tindakan yang memaksimumkan 

utilitas harapan adalah suatu konsekuensi dari rasionalitas itu sendiri). Seseorang 

akan mencari informasi tambahan yang relevan dengan keputusan, 

mempergunakannya untuk merevisi probabilitas keadaan dengan alat teori Bayes 

(Rahmawati, 2012:29). 

2.1.2.2 Klasifikasi Teori Keputusan 

Klasifikasi dari teori keputusan itu sendiri yaitu Teori Keputusan Single 

Person. Teori Keputusan Single Person berpandangan bahwa seseorang harus 

membuat keputusan – keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini 

menganggap bahwa probabilitas kondisi tidak lagi objektif seperti dalam kondisi 

ideal dan menetapkan suatu prosedur formal dimana seseorang bisa membuat 

keputusan terbaik, dengan pemilihan dari satu set alternatif – alternatif. Prosedur 

tersebut memerlukan tambahan informasi yang harus diperoleh untuk merevisi 

penilaian subjektif pembuat keputusan tentang probabilitas apa yang mungkin 
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terjadi setelah keputusan dibuat (yakni probabilitas kondisi – state of nature). 

Teori keputusan relevan untuk akuntansi, karena laporan – laporan keuangan 

memberi informasi tambahan yang berguna untuk kebanyakan keputusan 

(Rahmawati, 2012:23). 

2.1.3 Pengertian dan Fungsi Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan-

keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja 

yang memerlukan. 

Pengertian akuntansi yang dikeluarkan oleh Komite Terminologi AICPA 

(The committen Terminologyof The American Institut of Certified Public 

Accountans) dalam buku karangan Toto Sucipto,dkk (2011:2) yang berjudul 

Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang adalah sebagai berikut: 

“akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan  yang tepat dan 

dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian 

yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran dan hasil-hasilnya”. 

  Pada dasarnya kehidupan sehari-hari banyak masyarakat menggunakan 

fungsi akuntansi. Hal ini terwujud dalam bentuk pencatatan-pencatatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mengendalikan keuangannya. 

Jadi,besar kecilnya cakupan pengetahuan dan penerapan akuntansi sangat 

bergantung pada tingkat kebutuhannya serta fungsi akuntansi itu sendiri. Dari 

pengertian fungsi akuntansi tersebut dapat dilihat bahwa dalam menjalankan suatu 

usaha akuntansi sangat dibutuhkan terutama dalam menyediakan informasi 

akuntansi sebagai cermin aktivitas usaha untuk mengambil keputusan ekonomi. 
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2.1.4 Laporan Keuangan 

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 

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). 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Proses 

akuntansi dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam harian yang 

disebut jurnal, kemudian secara periodik dari jurnal dikelompokkan ke dalam 

buku besar sesuai dengan transaksinya, dan tahap terakhir dan proses akuntansi 

adalah penyusunan laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan menurut 

Sofyan S. Harahap (2006 : 105) adalah laporan yang menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. 

2.1.4.1 Pelaporan Keuangan 

Haruslah dibedakan antara pengertian pelaporan keuangan (financial 

reporting) dan laporan keuangan (financial reports). Pelaporan keuangan meliputi 

segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi 

keuangan (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Laporan keuangan 

adalah bagian dari proses pelaporan keuangan (IAI, 2012 : 1). 
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Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan 

informasi–informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, 

seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, 

informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan 

tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Yadiati : 2007). 

Pentingnya pelaporan (akuntansi) dijelaskan dalam Islam. Kaitannya 

dengan penerapan akuntansi (muhasabah) atau pencatatan seluruh transaksi yang 

dilakukan selama bermuamalah, maka Al-Qur’an memberikan rambu – rambu 

prinsip umum yang harus diikuti dalam bermuamalah (Muhammad, 2005 : 89). 

Eksistensi Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti 

sejarah maupun dari pedoman suci umat Islam yaitu Al-Qur’an sebagai berikut : 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS, 2 : 282) 
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 Kemudian dalam catatan kakinya Muamalah diartikan seperti kegiatan 

berjual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Berutang piutang 

tentu mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Pendirian perusahaan oleh 

pemilik modal menyangkut utang piutang antara dia dengan manajemennya. 

Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajemen merupakan hubungan utang 

piutang. Hubungan transaksi dagang mempunyai konteks utang, pinjaman kepada 

lembaga keuangan mempunyai hubungan utang piutang. Oleh karena itu maka 

setiap lembaga perusahaan sarat dengan kegiatan muamalah sebagaimana 

dimaksudkan ayat 282 tersebut (Nurul, 2014). 

 Jika dicermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk 

melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama 

melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai 

informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Nilai 

pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem 

akuntansi syari’ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar 

yang universal dalam operasional akuntansi.  

1.1.4.2 Jenis – jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
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berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri 

dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (IAI, 2012 : 1). 

Menurut Kasmir (2012 : 7), laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan 

terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan 

keuangan tersebut. Masing – masing laporan keuangan memiliki arti sendiri 

dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian, maupun secara 

keseluruhan. Namun, dalam praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun 

beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan, terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan 

pihak lain. 

Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan kondisi 

perubahan kebutuhan perusahaan. Artinya jika tidak ada perubahan dalam laporan 

tersebut, tidak perlu dibuat sebagai contoh laporan perubahan modal atau laporan 

catatan atas laporan keuangan. Atau dapat pula laporan keuangan dibuat hanya 

sekedar tambahan, untuk memperkuat laporan yang sudah dibuat. 

Dalam praktiknya, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan 

yang biasa disusun, yaitu : 

a. Neraca 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan modal 

d. Laporan arus kas 

e. Laporan catatan atas laporan keuangan 
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1.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Untuk memenuhi keinginan pemakai laporan, maka akuntansi keuangan 

berupaya dengan berbagai cara untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat 

dan berdaya guna. Untuk itulah maka dibuat kriteria persyaratan laporan 

akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu 

keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. 

A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) (2002:40) 

merekomendasikan pedoman dalam pelaporan akuntansi sebagai berikut : 

1. Tepat bagi harapan pemakai. 

2. Mengungkapkan hubungan (keuangan dan kegiatan) yang dianggap 

penting. 

3. Memasukkan informasi keadaan lingkungan perusahaan (di mana 

diperoleh dan ke mana disampaikan). 

4. Menggunakan keseragaman di antara berbagai perusahaan. 

5. Konsistensi praktek sepanjang waktu. 

Menurut Dwi Martani,el dalam karangan bukunya Akuntansi Keuangan 

Menengah (2012:17) bahwa entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam 

laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK 

ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP 

lebih mudah dan sederhana. Namun, beberapa pihak berpendapat penggunaan 

istilah ETAP memberikan kesan bahwa entitas tidak memiliki akuntabilitas pada 

publik namun tingkat akuntabilitasnya yang berbeda. 
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1.1.5 SAK ETAP 

Menurut Dwi Martani (2012:17) SAK ETAP  digunakan untuk entitas 

yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Standar ini 

mengadopsi IFRS untuk small medium enterprise (SME) dengan beberapa 

penyederhanaan. Contoh penyerdehanaan dalam standar ETAP adalah sebagai 

berikut. 

1. Tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Pengaruh laba komprehensif 

disajikan dalam laporan posisi keuangan. 

2. Penilaian untuk aset tetap, aset takberwujud, dan properti investasi 

setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada 

pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. 

3. Tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, beban pajak 

diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 

1. Entitas telah mengajukan pernyataan, atau alam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain 

untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau 

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan 

atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 
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1.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Penerapan SAK ETAP 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman penerapan SAK ETAP 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis Kelamin 

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

merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang 

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. 

b. Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP 

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. 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) 
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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 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. 

c. Pendidikan Terakhir 

Dalam dunia bisnis 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. 

d. Ukuran Usaha 

Skala 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. 
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Jumlah karyawan dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam 

mengoperasionalkan usahanya, semakin besar jumlah karyawan semakin besar 

tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan 

(Candra, 2010). Deddy Kurniawansyah (2016) menemukan bahwa ukuran suatu 

usaha mempengaruhi persepsi pengusaha dalam menerapkan pencatatan atau 

pelaporan keuangan. 

e. Lama Usaha 

Umur mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kedewasaan 

perusahaan tersebut dalam mengambil sikap atas setiap tindakan-tindakannya. 

Lilya 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). Sedangkan pada penelitian Elisabeth Penti Kurniawati (2012) 

menyebutkan bahwa lama suatu usaha berdiri tidak menjamin pemahaman 

pengusaha UMKM dalam melakukan pembukuan sesuai SAK ETAP. 

f. Latar Belakang Pendidikan 

Holmes dan Nicholls dalam Grace (2004) mengemukakan bahwa 

pendidikan manajer atau pemilik mempengaruhi penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi. Tingkat pendidikan formal pemilik atau manajer ini sangat 

mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dan manajemen. 
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Tingkatan pendidikan formal yang rendah pemilik atau manajer akan rendah 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkat 

pendidikan formal yang tinggi pemilik atau manajer. Ini disebabkan materi 

pengajaran akuntansi lebih tinggi diberikan di perguruan tinggi dibandingkan 

dengan pendidikan yang lebih rendah. Wati (2011) 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. 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. 

g. Omzet UMKM 

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 

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. Latar belakang 

pengusaha, jenis kelamin dan omzet hasil produksi UMKM baik yang berasal dari 

bidang akuntansi maupun ekonomi atau bidang lainnya dapat mempengaruhi 

persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh 
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dan berkembangnya usaha serta implementasi penerapan SAK ETAP (Barkah 

Susanto dan Nur Laila, 2014). 

2.1.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah. 

UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki 

seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya, 

jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke 

bawah (Raja, 2010:1). 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (ketentuan 

Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah 

usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil 

(UK) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar 

(UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

Sedangka UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro (UMI), Usaha 
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Kecil (UK) atau Usaha Besar ( UB) yang memenuhi kriteria UM sebagaimana 

dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2009:16). 

Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan sebagai berikut : 

a. Krtiteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) 

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).  

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Berdasarkan kriteria UMKM tersebut maka pelaku UMKM merupakan 

pemilik atau pendiri usaha baik secara perseorangan maupun berkelompok yang 

memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tersebut 

(Raja, 2010:2) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Variabel Metode 

Penelitian Kesimpulan 

1 Wati (2011) 

“Persepsi Para Pelaku 

UKM (Usaha Kecil 

dan Menengah) 

Terhadap Penerapan 

Akuntansi sesuai 

SAK ETAP” 

 

Sumber : 

JAKI (Jurnal 

Akuntansi Keuangan 

Indonesia) 2011 

 Jumlah 

Karyawan 

(X1) 

 Omzet 

Perusahaan 

(X2) 

 Jenis Usaha 

(X3) 

 Umur 

Perusahaan 

(X4) 

 Tingkat 

Pendidikan 

(X5) 

 Pengalaman 

Usaha (X6) 

 Jenis Kelamin 

(X7) 

 Penerapan 

Akuntansi 

(Y1) 

 Kinerja 

Perusahaan 

Regresi 

Berganda 

1) Tingkat 

penerapan 

akuntansi 

pada UKM di 

wilayah 

Surabaya dan 

Sidoarjo 

sudah cukup 

baik.Dibuktik

an dengan 

jawaban 

responden 

sebagian 

besar 

menjawab 

setuju dan 

sangat setuju 

pada setiap 

variable. 

2) Jenis 

kelamin,tingk

at pendidikan 

pemilik/UK
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(Y2) M, umur 

perusahaan, 

jenis usaha 

dan jumlah 

karyawan 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

penerapan 

akuntansi. 

Namun omzet 

perusahaan 

memiliki 

pengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

penerapan 

akuntansi. 

2 Elisabeth Penti 

Kurniawati, dkk 

(2012) “Pencatatan 

Akuntansi serta 

penerapan SAK 

ETAP pada Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

Kota Salatiga” 

 

Sumber : 

Research Information 

System. FMI ke 3 

(2012) 

Pencatatan 

Akuntansi 

UMKM sesuai 

SAK ETAP 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Analisis 

Deskriptif 

Sebagian besar 

UMKM di 

Salatiga sudah 

melakukan 

pencatatan 

Akuntansi. 

Kendala yang 

menghambat 

UMKM dalam 

penerapan 

Akuntansi 

antara lain 

adalah latar 

belakang 

pendidikan dan 

belum pernah 

mengikuti 

pelatihan 

penerapan SAK 

ETAP. 

3 Barkah Susanto dan 

Nur Laila Yuliani 

(2014), “Prospek 

 Jenis Kelamin 

(X1a) 

Uji analisis 

regresi 

Responden 

UMKM 

memiliki 
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Implementasi SAK 

ETAP berbasis 

Kualitas Laporan 

Keuangan”. 

 

Sumber : 

Laporan Dikti UMG 

(2014) 

 Pendidikan 

terakhir (X1b) 

 Ukuran usaha 

UMKM (X1c) 

 Lama usaha 

berdiri (X1d) 

 Latar belakang 

pendidikan 

(X1e) 

 Pangsa Pasar 

(X1f) 

 Kualitas 

laporan 

keuangan (X2) 

 Jenis kelamin 

(X3a) 

 Tingkat 

informasi dan 

sosialisasi 

diterima oleh 

pengusaha 

UMKM terkait 

penerapan 

SAK ETAP 

(X3b) 

 Latar belakang 

pendidikan 

(X3c) 

 Pendidikan 

terakhir (X3d) 

 Lama 

usaha(X3e) 

 Ukuran usaha 

(X3f) 

 Omzet usaha 

(X3g) 

 Persepsi 

pengusaha 

terkait 

persepsi bahwa 

pembukuan dan 

pelaporan 

keuangan 

merupakan hal 

yang penting 

dalam 

pertumbuhan 

dan 

perkembangan  

usahanya. 

Pendidikan 

terakhir 

responden 

membangun 

pola pikir 

pengusaha 

terkait 

pentingnya 

pembukuan 

pelaporan. 
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pentingnya 

pelaporan 

keuangan (Y1) 

 Jumlah kredit 

yang diterima 

UMKM (Y2) 

 Besarnya 

pemahaman 

pengusaha 

terkait SAK 

ETAP (Y3) 

4 Fitriani Saragih dan 

Surikayanti (2015) 

“Analisis Penerapan 

Akuntansi Dan 

Kesesuaiannya 

Dengan SAK ETAP 

Pada UKM Medan 

Perjuangan” 

 

Sumber : 

SINEMA. 

fe.unp.ac.id (2015) 

 Penerapan 

Akuntansi dan 

Kesesuaian 

SAK ETAP 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Analisis 

Deskriptif 

Pencatatan 

yang 

diterapkan oleh 

pengusaha 

kecil menengah 

masih sangat 

sederhana 

dikarenakan 

belum adanya 

pemahaman 

pengusaha 

kecil mengenai 

SAK ETAP 

5 Deddy 

Kurniawansyah 

(2016),” Penerapan 

Pencatatan Akuntansi 

dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK 

ETAP pada UMKM 

Desa Gembongsari 

Kecamatan Kalipuro 

Kabupaten 

Banyuwangi”. 

 

Sumber : 

Repository.unair.ac.id 

(2016) 

Persepsi 

UMKM 

mengenai proses 

akuntansi dan 

laporan 

keuangan. 

Metode 

kualitatif 

dengan 

analisis 

deskriptif 

Responden 

mengakui 

pentingnya 

pencatatan 

akuntansi dan 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

dalam 

mendukung 

keberlanjutan 

perusahaan, 

tetapi belum 

menerapkan 

sesuai SAK 

ETAP karena 

berbagai 

kendala. 

Sumber : Penelitian terdahulu. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Variabel Independen (X) 

 

 

 

 

 Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Pemahaman Pengusaha UMKM 

terkait Penerapan SAK ETAP 

Perkembangan sektor UMKM yang demikian pesat memperlihatkan 

bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan 

dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang 

tangguh. Sisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah yang 

JK 

X1 

Jenis kelamin 

PT 

X3 

Pendidikan 

terakhir  

SZ 

X4 

LB 

X6 

LU 

X5 

OZ 

X7 

Ukuran usaha 

UMKM 

Lama usaha 

Latar belakang 

pendidikan 

responden 

Omzet UMKM 

PS 

Y 

Pemahaman Penerapan 

SAK ETAP  

IS 

X2 

Informasi dan sosialisasi 

penerapan SAK ETAP 
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terletak pada proses administrasi. Barkah Susanto dan Nur Laila (2014) 

mengatakan bahwa masalah utama dalam pengembangan UMKM yaitu mengenai 

pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik 

memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UMKM. 

Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh 

sebagian besar UMKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit 

lunak. 

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi pengusaha terkait 

pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya 

usaha seperti harapan terkait ukuran usaha ke depannya, gender pengusaha, 

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

jenjang pendidikan terakhir (Robbins, 2008:176). 

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

merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang 

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 
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perempuan memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi sehingga menganggap 

pembukuan merupakan suatu hal penting bagi keberlangsungan usaha. 

Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H1 : Jenis Kelamin berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM 

terkait penerapan SAK ETAP. 

2.4.2 Pengaruh Informasi dan Sosialisasi terhadap Pemahaman Pengusaha 

UMKM terkait Penerapan SAK ETAP 

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 

bahwa pencatatan yang diterapkan oleh pengusaha kecil menengah masih sangat 

sederhana dikarenakan belum adanya pemahaman pengusaha kecil mengenai 
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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. Namun pada penelitian Barkah Susanto (2014) 

menyebutkan bahwa tingkat informasi dan sosialisasi penerapan SAK ETAP tidak 

mempengaruhi implementasi penerapan SAK ETAP karena masih banyaknya 

pengusaha UMKM yang tidak mendapatkan informasi mengenai kebijakan 

akuntansi tersebut. 

Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H2 = Tingkat informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh terhadap 

pemahaman pengusaha UMKM terkait penerapan SAK ETAP. 

2.4.3 Pengaruh Pendidikan Terakhir terhadap Pemahaman Pengusaha 

UMKM terkait Penerapan SAK ETAP 

Dalam dunia bisnis 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 
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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. 

Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H3 =  Jenjang pendidikan terakhir berpengaruh terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM terkait penerapan SAK ETAP.  

2.4.4 Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Pemahaman Pengusaha UMKM 

terkait Penerapan SAK ETAP 

Skala 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 

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.  

Jumlah karyawan dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam 

mengoperasionalkan usahanya, semakin besar jumlah karyawan semakin besar 

tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan 

(Candra, 2010). 
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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.  

Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H4 :  Ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM 

terkait penerapan SAK ETAP. 

2.4.5 Pengaruh Lama Usaha terhadap Pemahaman Pengusaha UMKM 

terkait Penerapan SAK ETAP 

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.  
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Lilya 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). Sedangkan pada penelitian Elisabeth Penti Kurniawati (2012) 

menyebutkan bahwa lama suatu usaha berdiri tidak menjamin pemahaman 

pengusaha UMKM dalam melakukan pembukuan sesuai SAK ETAP. 

Berdasarkan kondisi dan penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan adalah : 

H5 : Lama usaha berdiri berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha 

UMKM terkait penerapan SAK ETAP.  

2.4.6 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Pemahaman 

Pengusaha UMKM terkait Penerapan SAK ETAP 

 Holmes dan Nicholls dalam Grace (2004) mengemukakan bahwa 

pendidikan manajer atau pemilik mempengaruhi penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi.  

Program pendidikan merupakan alternatif kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dirasa penting bagi 

perusahaan karena merupakan faktor fundamental yang berguna dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan diberikannya pendidikan 

maka diharapkan setiap karyawan mampu memahami, menafsirkan dan 
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mengembangkan pikirannya secara logis dan rasional, sehingga dengan 

pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini diharapkan dapat 

membantu kelancaran tugas demi peningkatan produktivitas kerja.  

Pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah sangatlah dominan 

dalam menjalankan usaha dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian pemilik 

atau manajer perusahaan ini sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi. Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan 

sangat ditentukan oleh pendidikan formal yang telah ditempuh. Ini disebabkan 

karena perusahaan kecil dan menengah relatif tidak mampu menggunakan tenaga 

professional akuntansi (akuntan) baik sebagai tenaga kerja perusahaan maupun 

sebagai pemberi jasa akuntansi. Tingkat pendidikan formal pemilik atau manajer 

ini sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dan 

manajemen. Tingkatan pendidikan formal yang rendah pemilik atau manajer akan 

rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan 

tingkat pendidikan formal yang tinggi pemilik atau manajer. Ini disebabkan materi 

pengajaran akuntansi lebih tinggi diberikan di perguruan tinggi dibandingkan 

dengan pendidikan yang lebih rendah.  

Wati (2011) 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. Sedangkan menurut Elizabeth 

Penti (2012) bahwa latar belakang pendidikan seorang pengusaha UMKM 

mempunyai peran penting dalam pembukuan dan pelaporan keuangan, karna 
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adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya pelaporan keuangan 

guna perkembangan usaha. Barkah Susanto (2014) menyebutkan bahwa 

pengusaha UMKM yang berlatar belakang akuntansi maupun non akuntansi tidak 

mempengaruhi pemahaman penerapan SAK ETAP dalam pembukuan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka hipotesis yang diajukan 

adalah:  

H6 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman 

pengusaha UMKM terkait penerapan SAK ETAP.  

2.4.7 Pengaruh Omzet terhadap Pemahaman Pengusaha UMKM terkait 

Penerapan SAK ETAP 

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 

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 
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dengan omzet kecil menganggap akuntansi terlalu rumit dan membutuhkan 

banyak waktu.  Latar belakang pengusaha, jenis kelamin dan omzet hasil produksi 

UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi maupun ekonomi atau bidang 

lainnya dapat mempengaruhi persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan 

pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha serta implementasi 

penerapan SAK ETAP (Barkah Susanto dan Nur Laila, 2014). 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H7 :  Omzet  berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM 

terkait penerapan SAK ETAP.  

 

 

 

 

   

 


