
1 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behavior    

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned 

Behavior (TPB). TPB merupakan teori perilaku yang menyataan bahwa perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh persepsinya. Tindakan seseorang dalam melakukan 

suatu perilaku dipengaruhi minat orang tersebut untuk berperilaku. Minat itu 

dipengaruhi sikap orang tersebut pada perilaku, perilaku yang dipengaruhi oleh 

norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dirasakan. Pada Gambar  

dijelaskan bahwa minat seseorang di dalam TPB dipengaruhi dengan tiga 

konstruk, yaitu:  

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavioral 

Sumber: Jogiyanto (2007) 
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2.1.1.1 Attitudetowards Behavioral  

Sikap terhadap prilaku, Sikap adalah evaluasi individu secara positif atau 

negatif terhadap benda, orang, institusi, kejadian, perilaku atau minat tertentu 

(Ajzen, 2005). Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari 

untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu 

yang diberikan. Munculnya minat perilaku seseorang dipengaruhi oleh munculnya 

sikap awal dari orang tersebut. Menurut Assael (2001) dalam Manda dan 

Iskandarsyah (2012) sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk 

merespon sesuatu secara konsisten baik suka maupun tidak suka. Contohnya jika 

seseorang beranggapan bahwa hal itu memberikan manfaat bagi dirinya maka dia 

akan merespon baik hal tersebut, sebaliknya apabila hal itu tidak memberikan 

manfaat maka dia akan merespon tidak baik.  

2.1.1.2 Subjective Norm (Norma Subjektif) 

Subjective norm berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial yang 

dirasakan oleh seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku. Ajzen (2005) 

menyatakan bahwa belief yang disebut sebagai normative beliefs adalah fungsi 

yang mendasari Subjective norm, yaitu kepercayaan tentang setuju dan atau 

ketidaksetujuan individu ataupun kelompok yang mempengaruhi tindakan 

individu untuk . Norma Subjektif merupakan persepsian seseorang terhadap 

pandangan masyarakat yang memberi dukungan atau tidak memberikan dukungan 

dalam berperilaku. Tung (2011) memaparkan norma subjektiff berkaitan dengan 

pengaruh sosial yang dihadapi seseorang di dalam berperilaku atau tidak 
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berperilaku. Seseorang akan cenderung berperilaku apabila orang tersebut 

merasakan bahwa masyarakat lainnya menyukainya dalam berperilaku tersebut.  

2.1.1.3 Perceived Behavioral Control (Kontrol Prilaku Persepsian)  

Keperilaku persepsian merupakan yakin dengan adanya serta 

ketidakadanya hal-hal yang mendukung atau tidak mendukung seseorang dalam 

berperilaku. Wijaya (2007) menyatakan bahwa kontrol perilaku persepsian adalah 

persepsi seseorang pada suatu hal yang dapat memberikan kemudahan atau 

kesulitan dalam berperilaku. Dalam konstruk TPB pengetahuan akuntansi 

dipahami sebagai perceived behavioral control yang mempengaruhi prilaku 

individu dalam pembuatan keputusan. Penelitian Hadayati (2014) menyatakan 

bahwa melalui perceived behavioral control individu bisa memahami kemudahan 

atau kesulitan dari suatu informasi yang disampaikan. Sikap merupakan faktor 

yang berasal dari diri sendiri. Sikap terhadap perilaku (attitude towards 

behavioral) mempengaruhi minat perilaku individual. Dalam konstruk TPB jiwa 

kewirausahaan dipahami sebagai sikap terhadap perilaku yang mempengaruhi 

minat prilaku individu dalam pembuatan keputusan. Penelitian Panggalih (2013) 

menjelaskan keinginan seseorang untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang oleh 

perbankkan merupakan penerapan dari theory of planned behavior. 

2.1.2 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 



 

 

15 

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 mepersiapkan 

kebanyakan dari informasi yang dibutuhkan investorinvestor, 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 yang menghasilkan utilitas (kepuasan) harapan yang tertinggi 

(pemilihan tindakan yang memaksimumkan utilitas (kepuasan) harapan adalah 

suatu konsekuensi dari rasionalitas, bukan 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 di mana seseorang bisa membuat 

keputusan-keputusan terbaik, dengan pemilihan dari satu set alternatif-alternatif. 

Prosedur-prosedur tersebut memerlukan tambahan informasi yang harus diperoleh 

untuk merevisi penilaian subjektif pembuat keputusan tentang probabilitas apa 
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yang mungkin 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-keputusan (Rahmawati, 2012:23).  

2.1.3 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 

2.1.3.1 Defenisi UMKM 

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang  

memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam 

goncangan krisis ekonomi.  Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) ada beberapa kriteria yang di pergunakan untuk mendefinisikan 

pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa lembaga 

atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah 

(UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan 

Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM 

yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Rahmana 

,2008). Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil 

(UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, dan memiliki  penjualan tahunan paling banyak Rp 
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1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha 

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 

200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM Badan Pusat Statistik 

(BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil 

merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, 

sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 

20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai 

perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang 

mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau 

aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang 

ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) 

perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah 

hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). 

2.1.3.2 Kriteria UMKM 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU 

Nomor 20 Tahun 2008 di golongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang 

dimiliki oleh sebuah usaha: 

a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih lebih paling banyak 

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 
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b.  Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima 

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

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus 

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

lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000 (dua miliar lima  ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). 

Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasarkan Perkembangan,selain 

berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya 

Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu: 

a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 

umum dikenal sebagai  sektor informal. Contohnya adalah pedagang 

kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki 

sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 
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c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan 

subkontrak dan ekspor 

d. Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi 

menjadi Usaha Besar (UB) 

2.1.4 Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi 

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan 

pilihan pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan (Belkaoi ,2000). Penggunaan 

informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan 

pengawasan operasional. Selanjutnya menyatakan bahwa informasi akuntansi 

melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan 

memiliki tujuan yang beberapa diantaranya adalah: 

a. Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan 

bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambialan 

keputusan dan pemberian kredit. 

b. informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan 

sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal dari 

kekayaan tersebut.  

c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba.  
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d. informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi utang-utangnya.  

e.  Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-

sumber pendanaan perusahaan.  

f.  Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan (Ikhsan dan 

Ishak 2008:6). 

2.1.4.1 Karakteristik Informasi Akuntansi 

Dalam pemahaman terhadap informasi akuntansi khususnya akuntanasi 

keuangan perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mengenai kriteria kualitatif 

laporan keuangan. Karakteristik kualitatif ini merupakan ciri khas yang membuat 

informsi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) disebutkan ada 4 (empat) karakteristik pokok, yaitu: 

dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. 

a. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh 

pemakai. 
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b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pegambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

c. Keandalan  

Agar bermanfaat, informasi juga harus handal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 

d. Dapat Dibandingkan  

Implikasi penting dari karekteristik kualitatif dapat diperbandingkan 

adalah bahwa pemakai harus mendapatkan informasi tetntang kebijakan akuntansi 

yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan 

serta perubahan pengaruh tersebut. Ketaatan pada standar akuntans keuangan, 

termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan 

akan membantu pencapaian daya banding. Informasi akuntansi keuangan yang 

dimaksudkan adalah informasi akuntansi keuangan yang disajikan untuk pemakai 

internal atau manajer dan disusun berdasarkan SAK. Wujud nyata informasi 

akuntansi keuangan tersebut adalah laporan yang terdiri dari : neraca, laporan laba 
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rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan ataslaporan keuangan (Ikatan 

Akuntan Indonesia SAK; 2009). 

2.1.5 Manfaat Informasi Akuntansi Bagi Usaha Kecil Menengah 

Menurut Margani Pinastuti (2007), manfaat informasi akuntansi bagi 

usaha kecil dan menengah adalah : 

1. Sebagai dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam 

pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan 

harga, dll.  

2. Sebagai pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pencatatan akuntansi 

sebagaimana telah tersirat dalam Undang-Undang usaha kecil No. 9 

tahun 1995 dan dalam Undang-Undang Perpajakan. 

3. Sebagai bahan/ dasar untuk menilai kinerja perusahaan. 

4. Sebagai bahan perencanaan dan pengendalian perusahaan 

5. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, struktur 

modalnya, dan besarnya keuntungan yang diperoleh pada suatu periode 

tertentu  

6. Sebagai bahan untuk analisa kredit (pemberian kredit) bagi pihak Bank. 

2.1.6 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan berguna bagi bankir, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan 

dan kondisi perusahaan dan bertujuan menyediakan informasi posisi keuangan, 
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kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun 

yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tertentu.(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016) 

2.1.6.1 Definisi laporan Keuangan Berbasis SAK  ETAP 

Alasan diperlukannya SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan 

UMKM karena standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS terlalu 

kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia. Oleh 

karena itu, diperlukan SAK ETAP yang berfungsi sebagai pengganti SAK yang 

mengadopsi IFRS(Rahman, 2014). 

2.1.6.2 Klasifikasi Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan adalah 

bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap 

meliputi: 

A. Neraca  

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos - pos 

berikut : kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; 

properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; 

aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas. 
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B.  Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban 

dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per 

saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan 

pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal 

mencakup pos-pos sebagai beriku: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau 

rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi 

neto. 

C. Laporan Perubahan Ekuitas  

Dalam laporan ini menunjukkan:  

1. Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di 

dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. 

2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, 

penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu 

periode. 

D.  Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan 

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
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E. Catatan atas Laporan Keuangan  

Berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya.Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 

tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.Catatan atas laporan 

keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan 

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi 

Akuntansi 

2.1.7.1 Latar Belakang Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Latar belakang pendidikan meliputi 

pengajaran keahlian khusus. Latar belakang pendidikan merupakan jurusan atau 

bidang studi yang ditempuh. Menurut (Rudiantoro, 2010) latar belakang 

pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang ekonomi maupun akuntansi 

dapat mempengaruhi persepsi terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan 

keuangan bagi tumbuh kembangnya usaha. Dengan adanya persepsi pentingnya 

akuntansi bagi UMKM diharapkan penggunaan akuntansi di UMKM dapat 

menjadi suatu hal yang wajib mereka jalankan. 
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2.1.7.2 Skala Usaha 

Skala  usaha merupakan ukuran dari perusahaan yang dapat diukur melalui 

jumlah modal kerja, jumlah tenaga kerja, jumlah produksi,besarnya investasi, dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini skala usaha diukur berdasarkan jumlah karyawan. 

Seiring dengan perkembangan perusahaan selalu diharapkan oleh pemiliknya 

yang berakibat pada skala perusahaan. Semakin besar skala usaha maka aktivitas 

perusahaan semakin banyak, hal ini ditandai dengan jumlah karyawan yang 

semakin banyak pula. Sehingga semakin besar skala usaha maka akan dibutuhkan 

semakin banyak informasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil 

perusahaan dimasa yang akan datang. Salah satu informasi yang dibutuhkan 

perusahaan tersebut adalah informasi akuntansi. 

Muniarti dalam (Widiyati,2013) menemukan bahwa skala usaha 

merupakan faktor yang sulit  di pisahkan dengan lingkungan pegusaha UMKM. 

Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan 

kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga di 

harapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seorang 

untuk berpikir dan belajar terkait solusi yang di hadapi. 

2.1.7.3 Pengetahuan Akuntansi 

Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang 

dimiliki pengusaha kecil dan menengah. Akuntansi adalah proses pencatatan, 

penggolongan, ringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu 

organisasi. Proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan 
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akuntansi pengusaha (manager), sehingga pemahaman pengusaha (manager) 

untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. 

Menurut Rudiantoro dan Siregar (2010) pengetahuan mengenai akuntansi 

dan kegunaan dari laporan keuangan terutama didapatkan apabila seseorang 

menempuh pendidikan dengan jurusan akuntansi. 

2.2 Kajian Islam 

ى َفاْكتُُبوُه  ۞ َنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ  ۚ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلٰى َأَجٍل ُمَسمِّ  َوَل  ۚ   بِاْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  بَ ي ْ
 ِمْنوُ  يَ ْبَخسْ  َوَل  رَبَّوُ  اللَّوَ  َوْلَيتَّقِ  اْلَحقُّ  َعَلْيوِ  الَِّذي َوْلُيْمِللِ  فَ ْلَيْكُتبْ  ۚ   اللَّوُ  َعلََّموُ  َكَما َيْكُتبَ  َأنْ  َكاِتبٌ  يَْأبَ 
 ۚ  اْلَعْدِل َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِو اْلَحقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َل َيْسَتِطيُع َأْن يُِملَّ ُىَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّو بِ  ۚ   َشْيًئا

نْ  َواْمَرأَتَانِ  فَ َرُجلٌ  رَُجَلْينِ  َيُكونَا َلمْ  َفِإنْ  ۚ   رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا َهَداِء َأْن َتِضلَّ وْ تَ ْرضَ  ِممَّ َن ِمَن الشُّ
َر ِإْحَداُىَما اْْلُْخَرٰى   َكِبيًرا َأوْ  َصِغيًرا َتْكتُُبوهُ  َأنْ  َتْسَأُموا َوَل  ۚ   ُدُعوا َما ِإَذا الشَُّهَداءُ  يَْأبَ  َوَل  ۚ  ِإْحَداُىَما فَ ُتذَكِّ

ِلُكمْ  ۚ   َأَجِلوِ  ِإَلىٰ   ُتِديُرونَ َها َحاِضَرةً  ِتَجارَةً  َتُكونَ  َأنْ  ِإلَّ  ۚ  َهاَدِة َوَأْدَنٰى َألَّ تَ ْرتَابُوا ِللشَّ  َوَأقْ َومُ  اللَّوِ  ِعْندَ  َأْقَسطُ  ذَٰ
َنُكمْ   تَ ْفَعُلوا َوِإنْ  ۚ   َشِهيدٌ  َوَل  َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َوَل  ۚ   تَ َبايَ ْعُتمْ  ِإذَا َوَأْشِهُدوا ۚ   َتْكتُُبوَىا َألَّ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  فَ َلْيسَ  بَ ي ْ

 َعِليم َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َواللَّوُ  ۚ   اللَّوُ  َويُ َعلُِّمُكمُ  ۚ   اللَّوَ  َوات َُّقوا ۚ  ُو ُفُسوٌق ِبُكْم َفِإنَّ 
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 SWT 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

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

bertakwa kepada Allah SWT 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 SWT 

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, 
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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..( Q.S Al-baqarah ayat 282) 

Kandungan Ayat 

Seorang pencatat harus memiliki karakter yang baik , jujur, adil dan dapat 

dipercaya. Dan tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain sehingga 

tidak terjadi keadilan antara keduanya. Jujur menuliskan apa yang dia seharusnya 

tulis. Dan harus dapat menjaga amanah yang diberikan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

  Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama 

penelitian 

dan tahun 

penelitian 

Judul penelitian 
Variabel 

penelitian 
Hasil penelitian 

1 Muhammad 

wahyudi 

(2009) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penggunaan 

informasi 

akuntansi 

Variabel x dalam 

penelitian adalah 

pendidikan 

manajer, skala 

usaha,lama usaha, 

umur perusahaan 

dan pelatihan 

akuntansi 

Pendidikan 

manajer dan 

skala usaha 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

akuntansi dan 

masa 

memimpin 

umur 

perusahaan dan  

pelatihan 

akuntansi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

akuntansi 
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2 Misbkahul 

Hadi 

(2013) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

penggunaan 

informasi 

akuntansi pada 

UMKM di 

Kabupaten Sragen 

Variabel x dalam 

penelitian ini 

adalah latar 

belakang 

pendidikan,skala 

usaha dan lama 

usaha 

Latar belakang 

pendidikan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penggunaan 

infromasi 

akuntansi, 

sedangkan 

skala usaha 

dan lama 

usaha 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

akuntansi 

3 Arizali 

aufar 

(2013)   

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

penggunaan 

informasi 

akuntansi pada 

UMKM 

Variabel x adalah 

jenjang 

pendidikan, 

ukuran usaha, 

lama usaha, latar 

belakang 

pendidikan 

jenjang 

pendidikan, 

ukuran usaha, 

lama usaha, 

latar belakang 

pendidikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penggunaan 

informasi 

akuntansi  

4 Yayuk 

widiati 

(2014) 

Persepsi 

pengusaha Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

terhadap 

penggunaan 

Informasi 

Akuntansi,. 

Variabel x adalah 

skala usaha, umur 

perusahaan, 

pengetahuan 

akuntansi, dan 

pengalaman 

dalam informasi 

akuntansi 

Hasil penelitian 

skala usaha dan 

umur usaha 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

persepsi 

pengusaha 

UMKM atas 

pemggunaan 

informasi 

akuntansi, 

pengetahuan 

akuntansi dan 

pengalaman 

dalam informasi 
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akuntansi 

berpengaruh 

atas 

pemggunaan 

informasi 

akuntansi 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu latar belakang 

pendidikan, skala usaha, dan pengetahuan akuntansi. Sedangkan variabel 

dependennya adalah penggunaan informasi akuntansi. Untuk lebih jelasnya 

mengenai hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dalam   

penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

   Variabel Independent 

 

                                                                                                 Variabel Dependent 

 

 

 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan 

Informasi Akuntansi 

Seperti yang diketahui bahwa dari tiga fungsi dasar determinan Theory of 

Planned Behavior, yaitu Persepsi mengenai control prilaku (Perceived Behavior 

Latar Belakang Pendidikan 

(X1) 

Skala Usaha 

(X2) 

Pengetahuan Akuntansi 

(X3) 

Penggunaan informasi 

akuntansi  

(Y) 
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Control) berkaitan dengan isu kendali (issue of control) yang memiliki faktor 

yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, antisipasi situasi masa datang,sikap 

terhadap norma disekitar dan persepsi seseorang mengenai seberapa sulit untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu. Teori ini membantu menjelaskan bahwa 

melalui ilmu dan informasi yang didapat bagian akuntansi UMKM dari dunia 

pendidikan di masa lalu sangat berpengaruh terhadap pemahaman mereka 

mengenai penggunaan informasi akuntansi. 

Latar belakang pendidikan pengusaha UMKM dapat mempengaruhi 

persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh 

dan kembangnya usaha (Rudiantoro dan Siregar, 2010). Latar belakang 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi(Hadi,2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : 

Ho:  latar belakang pendidikan tidak  berpengaruh  terhadap  penggunaan  

informasi akuntansi 

H1 : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. 

2.5.2 Pengaruh Skala Usaha  terhadap penggunaan informasi akuntansi 

Skala usaha atau ukuran usaha merupakan skala yang menunjukkan besar 

kecilnya sebuah perusahaan. Skala usaha memiliki peranan dalam penyusunan 

laporan keuangan, karena semakin meningkatnya pertumbuhan suatu usaha maka 

kebutuhan usaha tersebut akan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi akan semakin tinggi. 
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Menurut Tuti dan Dwijayanti(2014) menyebutkan bahwa skala usaha tidak 

berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penggunaan infromasi 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, karena besar 

kecilnya sebuah usaha tidak menjamin pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP 

lebih baik. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Rudiantoro dan Siregar 

(2010) yang menyebutkan bahwa semakin meningkat pertumbuhan UMKM maka 

kebutuhan akan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

akan semakin tinggi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : 

Ho:  Skala Usaha tidak  berpengaruh Signifikan  terhadap  penggunaan  

informasi akuntansi 

H2: Skala Usaha berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi 

2.5.3 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi 

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa sebgai makhluk yang 

mampu berpikir secara logis dan rasional, manusia cenderung menggunakan 

informasi yang diperoleh secara sistematis untuk memikirkan implikasi tindakan 

dan pengambilan keputusan strategis. Teori ini berkaitan dengan pengetahuan 

akuntansi mengenai penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah dalam rangka menambah pengetahuan bagian akuntansi UMKM 

tentang pentingnya penggunaan informasi akuntansi dan memotivasi bagian 

akuntansi UMKM agar dapat lebih mudah untuk memahami aturan SAK ETAP. 

Hal ini akan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. 
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Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang 

dimiliki pengusaha kecil dan menengah. Akuntansi adalah proses pencatatan, 

penggolongan, ringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu 

organisasi. Proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan 

akuntansi pengusaha (manager), sehingga pemahaman pengusaha (manager) 

untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. 

Hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Widiayati (2014) yang 

menunjukan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap  

penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Sedangkan menurut penelitian 

Tuti dan Dwijayanti(2014) pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa : 

H0: Pengetahuan Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan 

informasi akuntansi. 

H3: Pengetahuan Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan 

informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


