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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia sebagai Negara berkembang lebih menitikberatkan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Proses ini berpengaruh 

langsung kepada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Seiring dengan berjalannya 

waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis usaha, baik usaha berskala 

kecil maupun usaha berkala besar. Di era globalisasi, berbagai jenis usaha tersebut 

dituntut untuk lebih maju dan dapat bertahan dalam menjalankan jenis usahanya. 

Salah satu jenis usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). UMKM ini mempunyai peranan yang sangat esensial bagi 

kondisi perekonomian Negara Indonesia (Senoaji, 2014). UMKM saat ini 

memang tengah tumbuh di Indonesia. Meski usaha skala kecil, namun perannya 

sangat berarti dalam upaya turut menopang perekonomian nasional dan 

menciptakan banyak lapangan kerja baru. 

Pelaku UMKM di Provinsi Riau dari waktu ke waktu terus meningkat 

disebabkan makin tumbuhnya kesadaran menjadi wirausaha akibat belum 

seimbangnya jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.Setiap tahun 

UMKM di Riau tumbuh pada kisaran 5-10%. Pekanbaru yang merupakan salah 

satu kota yang memiliki iklim bisnis tinggi juga memiliki perkembangan bisnis 

UMKM yang cukup baik. (ukmriau.com) 

Jumlah UMKM di Pekanbaru menjadi jumlah terbanyak dibandingkan 

dengan jumlah UMKM di Kabupaten atau Kota lainnya di Riau. Berdasarkan data 
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yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru tahun 2016 

menyebutkan bahwa UMKM aktif yang terdaftar di Pekanbaru adalah sebanyak 

12.267 UMKM, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut : 

Tabel I.1 

Data Populasi UMKM Berdasarkan Bidang Usaha 

 

Bidang Usaha Jumlah UMKM 

Usaha Kecil 2.645 

Usaha Menengah 152 

Usaha Mikro 9.470 

Jumlah 12.267 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru Tahun 2016 

Setiap jenis usaha pasti memiliki tujuan utama yang ingin dicapainya, begitu 

juga dengan UMKM. Namun dalam usaha mencapai tujuannya tersebut pastinya 

ada kesulitan yang dialami. Untuk membantu mengurangi masalah kesulitan yang 

dialami oleh UMKM tersebut, maka diperlukan suatu bentuk laporan keuangan 

berbasis yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Indonesia (Senoaji, 2014). 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh 

suatu perusahaan. Salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi dan perkembangan suatu perusahaan adalah laporan keuangan 

yang dilaporkan setiap akhir periode sebagai laporan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan suatu perusahaan. Untuk sektor industri UMKM, dapat menggunakan 
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standar pelaporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). (Senoaji, 2014) 

SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan 

pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. Dengan adanya SAK ETAP, 

perusahaan berskala kecil seperti UMKM akan mendapatkan kemudahan dalam 

menyusun laporan keuangan serta efisiensi biaya. (Dewi, 2016) 

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

atau lebih dikenal dengan SAK-ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan 

untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan.Tujuan dari SAK ETAP itu 

sendiri yakni untuk menciptakan fleksibiltas dalam penerapannya dan diharapkan 

memberi kemudahan bagi entitas berskala kecil dan menengah.Sesuai dengan 

ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh 

entitas tanpa akuntabilitas publik (Sagala, 2014). Pengguanaan SAK ETAP itu 

sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah menteri keuangan yang 

menghapus PSAK Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 

2011. 

Sejalan dengan hal ini dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 48 menyatakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil dan usaha 

menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur 

dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, pada pasal 49 
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ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha. 

Menurut penelitian Rusdiantoro dan Siregar (2011) dengan judul penelitian 

Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP di 

beberapa wilayah Pulau Jawa menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan, 

ukuran usaha, pelatihan akuntansi, dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif  

terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Sedangkan faktor 

umur usaha berpengaruh negatif  terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP. 

Pada hasil penelitian Tuti dan Dwijayanti (2014) dengan judul penelitian 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusun 

Laporan keuangan Berdasarkan SAK ETAP di Surabaya menyebutkan bahwa 

faktor pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang 

pendidikan, dan ukuran usaha berpengaruh negatif terhadap Pemahaman UMKM 

dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Faktor lama usaha 

berpengaruh positif terhadap Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

inkonsistensi hasil yang di dapat dari setiap peneliti. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini tertarik untuk meneliti kembali tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP, dengan 

variable independen berupa Latar Belakang Pendidikan, Skala Usaha, Umur 

Usaha, Pengetahuan Akuntansi, dan Masa Tugas Pekerjaan. 
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Pada peneliti ini menambahkan variabel masa tugas pekerjaan dikarenakan 

masa tugas pekerjaan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung 

UMKM untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun luar UMKM. 

Pengalaman yang didapat selama masa tugas pekerjaannya diyakini mampu 

memenuhi kebutuhan informasi mengenai standar akuntansi keuangan yang sesuai 

dengan UMKM sehingga mendorong bagian akuntansi untuk mampu memahami 

isi aturan SAK ETAP terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menerapkan 

aturan tersebut dalam penyusunan laporan keuangannya. 

Perbedaan lainnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

objek yang diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini adalah UMKM yang ada 

di Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di kota Pekanbaru 

karena Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki iklim bisnis yang 

tinggi dan memiliki perkembangan bisnis UMKM yang cukup baik, serta jumlah 

UMKM di Pekanbaru merupakan jumlah UMKM terbanyak dibandingkan dengan 

jumlah UMKM yang ada di Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Riau. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah latar belakang pendidikan, skala usaha, umur usaha, pengetahuan 

akuntansi, dan masa tugas pekerjaan berpengaruh secara parsial terhadap 

penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ? 

2. Apakah latar belakang pendidikan, skala usaha, umur usaha, pengetahuan 

akuntansi, dan masa tugas pekerjaan berpengaruh secara simultan terhadap 

penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ? 

1.3  Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui bahwa  tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan, skala usaha, umur 

usaha, pengetahuan akuntansi, dan masa tugas pekerjaan secara parsial 

terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  

2. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan, skala usaha, umur 

usaha, pengetahuan akuntansi, dan masa tugas pekerjaan secara simultan 

terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi : 

1. Bagi UMKM 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk 

mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. 

2. Bagi Akademis 

Hasil  penelitian ini, pertama dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan 

dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, kedua hasil 

yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dan tambahan 

informasi  bagi peneliti selanjutnya  yang tertarik untuk membahas 

permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

          BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yaitu Theory Planned of 

Behavior dan Teori Keputusan, gambaran umum UMKM, Variabel 

Independen penelitian yaitu Latar Belakang Pendidikan, Skala Usaha, 
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Umur Usaha, Pengetahuan Akuntansi, Masa Tugas Pekerjaan, Variabel 

Dependen yaitu Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP, 

Pandangan Islam mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan 

UMKM, Penelitian Terdahulu, Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis, 

serta Kerangka Konseptual. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada 

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

dan teknik pengumpulan data, serta penjelasan definisi operasional 

variable 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.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang rangkuman dari bab sebelumnya menjadi suatu 

kesimpulan, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 


