
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara berkembang, pertumbuhan ekonomi 

merupakan hal yang penting dan selalu diusahakan oleh berbagai elemen pelaku 

ekonomi mulai dari skala makro sampai mikro. Salah satu sektor yang memberikan 

kontribusi cukup besar adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

UMKM dengan jumlahnya yang begitu banyak dan tersebar di seluruh Indonesia 

dinilai bisa mengatasi berbagai masalah yang dialami sejak dulu. 

 UMKM bisa mengatasi permasalah banyaknya pengangguran selain itu 

menciptakan banyak lapangan kerja, menyerap banyak tenaga kerja, menambah 

pendapatan pajak, dan memperbaiki iklim ekonomi negara. Pentingnya kontribusi 

dari UMKM sayangnya belum diimbangi dengan kesadaran UMKM agar dapat 

terus berkembang, salah satu yang sering dilupakan adalah pentingnya pemanfaatan 

informasi akuntansi. 

 Masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya 

pencatatan keuangan dan pembukuan yang rapi. Padahal, dengan adanya 

pembukuan pelaku usaha bisa mengetahui sehat atau tidaknya usaha mereka. 

Bahkan, di era digital saat ini sebagian besar pelaku UMKM masih "buta" 

akuntansi. Akibatnya, wajar jika banyak di antara mereka tidak memiliki 

pembukuan pada bisnisnya yang berpotensi makin membesar. "Begitu bicara 

pertumbuhan bisnis, maka yang kita bicarakan itu  
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postur organisasi dalam bentuk angka. Sejak mulai membangun bisnis dan ingin 

bertumbuh, pebisnis sudah harus aware angka-angka yang seharusnya tersaji dalam 

bentuk laporan keuangan, apalagi di era digital saat ini, harusnya makin mudah," 

kata Vikrie Ferdiansyah, Chief Marketing Officer,  Solusi UKM (Kompas, 2018). 

Hal ini yang ditakutkan masih terjadi sampai saat ini. 

 Informasi akuntansi bertujuan untuk mempermudah usaha yang 

didirikannya, yaitu mempermudah dalam pengajuan kredit di Bank, berguna dalam 

rangka menyusun proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, 

mengontrol biaya dan meningkatkan produktivitas serta memberikan dukungan 

terhadap proses produksi. Ketidak mampuan dalam menggunakan informasi 

akuntansi akan menimbulkan banyak permasalahan dan menjadi faktor utama yang 

mengakibatkan kegagalan UMKM dalam pengembangan usaha. Sebagian besar 

pengusaha kecil berpersepsi bahwa informasi akuntansi tidak penting, selain sulit 

untuk diterapkan juga membuang waktu dan biaya.  

 Tidak bisa dipungkiri bahwa tuntutan dunia usaha sudah semakin memaksa 

bagi pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 

mau tidak mau bersaing dengan usaha-usaha lainnya baik sesama UMKM, 

Koperasi, maupun usaha yang lebih besar skalanya. Permasalahan yang sering 

dikeluhkan oleh para pelaku UMKM adalah terkait dengan permodalan karena 

untuk bisa bersaing dan mengembangkan usahanya tentu UMKM memerlukan 

tambahan modal, mayoritas entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

di Indonesia sulit mendapatkan akses ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. 

Hal ini disebabkan Bank penyalur kredit masih sangat berhati-hati dalam 
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memberikan kredit, karena kurangnya akses informasi yang memadai mengenai 

kondisi UMKM. Kondisi ini terjadi karena UMKM tidak memiliki laporan 

keuangan yang memadai dan sesuai standar yang berlaku di industri keuangan (IAI, 

2016). Hal ini juga dikarenakan mereka menganggap informasi akuntansi rumit dan 

tidak penting. 

 Sebenarnya sejak tahun 2009 sudah ada Standar Akuntansi Keuangan yang 

diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pelaku UMKM untuk menyusun laporan 

keuangannya yaitu Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

atau yang lebih populer disebut SAK ETAP. Pelaku UMKM menganggap bahwa 

SAK ETAP masih terlalu rumit untuk mereka, sehingga banyak dari pelaku UMKM 

yang tidak paham dan tidak menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan 

keuangan mereka. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Salmiah 

et.al tahun 2015 dan  Saragih dan Surikayanti tahun 2015. 

 Penelitian yang dilakukan Salmiah et.al (2015) dengan judul penerapan 

akuntansi pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan 

kesesuaiannya dengan SAK ETAP menemukan bahwa 83% UMKM tidak 

memahami isi SAK ETAP, 70% responden tidak menggunakan software akuntansi 

untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu dan relevan, dan 70% 

responden sebagai pelaku UMKM tidak memberikan informasi tambahan yang 

tidak disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasinya tidak lengkap. Hal 

ini terjadi karena minimnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran akan 

pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP bagi 

pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan. 
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 Penelitian yang dilakukan Saragih dan Surikayanti (2015) dengan judul 

Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM 

Medan Perjuangan menemukan bahwa (1) penerapan akuntansi dilihat dari 

penyajian pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan 

melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian 

besar UKM hanya membuat laporan laba-rugi. (2) Penerapan akuntansi yang 

dilakukan UKM di Jalan Seram, kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai 

dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai 

SAK ETAP serta tidak adanya Sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah 

maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang maksimal, sehingga 

pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami pelaku UKM. 

 Permasalahan SAK ETAP yang dinilai masih rumit oleh Pelaku UMKM 

sehingga banyak UMKM yang membuat pencatatan keuangannya dengan 

sederhana tanpa mengikuti standar atau dengan kata lain berbasis kas. Tahun 2016 

permasalahan ini dijawab oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menyusun dan mensahkan exposure draft 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM),  

Latar belakang Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun dan 

mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM) yang mulai efektif pada tanggal 1 januari 2018 karena SAK EMKM 

dinilai lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Penerbitan SAK EMKM ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di 

Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari 
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industri perbankan dan UMKM sadar akan pentingnya informasi akuntansi. 

Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan 

dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak 

di berbagai bidang usaha (IAI, 2016). 

 Namun usaha yang dilakukan oleh pembuat standar akan sia-sia jika pemilik 

sebagai pelaku UMKM tidak memahami pentingnya penggunaan informasi 

akuntansi, hal ini didasarkan pada persepsi masing-masing pelaku UMKM yang 

menganggap bahwa penggunaan informasi akuntansi itu penting atau tidak. 

Pemilihan dan penetapan keputusan bisnis pada dasarnya melibatkan aspek-aspek 

keperilakuan dari para pengambil keputusan, oleh karena itu akuntansi tidak dapat 

dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi 

yang dapat dihasilkan oleh akuntansi.  

 Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penyediaan dan penggunaan (pemanfaatan) informasi akuntansi, yaitu Budiyanto 

(2014), Andriani dan Zuliyati (2015), Linawati dan Restuti (2015), Dince (2016), 

Hudha (2017), Hendrawati (2017), Listiorini dan Ika (2018), Nabawi (2018), dan 

Fithoriyah dan Pranaditya (2019). Beragamnya penelitian terdahulu tentang 

penggunaan informasi akuntansi dan dengan adanya standar baru khusus untuk 

UMKM yaitu SAK EMKM membuat penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. 

 Penelitian Andriani dan Zuliyati (2015) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan (pemanfaatan) informasi akuntansi pada UMKM Kain 

Tenun Ikat Troso Jepara. Hasil penelitiannya memperoleh bukti bahwa umur 

perusahaan, pendidikan, serta pelatihan akuntansi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap penggunaan (pemanfaatan) informasi akuntansi. Penelitian 

Dince (2016) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

pemanfaatan informasi akuntansi adalah skala usaha, umur perusahaan, 

pengetahuan akuntansi, pengalaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi, dan 

budaya organisasi. Hendrawati (2017) mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan (pemanfaatan) informasi akuntansi pada UMKM 

antara lain jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, masa memimpin 

perusahaan, dan pengetahuan akuntansi.  

 Penelitian ini mereplikasi dan mengadopsi kembali variabel pengetahuan 

akuntansi, pengalaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi, budaya organisasi. 

Perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, peneliti mengembangkan dengan 

menambahkan variabel independen pelatihan akuntansi. serta populasi pada 

penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Surabaya.  

 Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh manajer atau pemilik 

perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Motivasi untuk mempelajari 

tentang pengetahuan akuntansi akan meningkatkan pemahaman manajer atau 

pemilik dalam menerapkan akuntansi dalam perusahaan. Hendrawati (2017) 

menyatakan hasil penelitian bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap 

penggunaan (pemanfaatan) informasi akuntansi, dan penelitian Dince (2016) 

menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi 

pemanfaatan informasi akuntansi. 

 Pengalaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi merupakan 

pengalaman manajer dalam menyelenggarakan dan menggunakan informasi 



7 
 

 
 

akuntansi. Dince (2016) menyatakan bahwa persepsi pemanfaatan informasi 

akuntansi dipengaruhi oleh pengalaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi 

yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

 Budaya organisasi merupakan hal penting untuk mengkaji sistem 

informasi.Selain itu, budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang 

dipegangdan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal tersebut bisa 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi 

merupakan sistem informasi akuntansi yang meliputi penyebaran kepercayaan dan 

nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggota-anggotanya. Penelitian Dince (2016) menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh terhadap persepsi pemanfaatan informasi akuntansi. 

 Pelatihan Akuntansi adalah suatu proses seseorang dalam meningkatkan 

kemampuan akuntansi yang berguna bagi perusahaan (Budiyanto, 2014). Pelatihan 

mengenai akuntansi akan menentukan baik/buruknya pemilik/manajer dalam 

menguasai teknis akuntansi (Andriani dan Zuliyati, 2015). Semakin banyak 

pelatihan yang diikuti oleh pemilik/manajer akan semakin banyak pula 

pengetahuan mengenai akuntansi dan pentingnya menggunakan (memanfaatkan) 

informasi akuntansi sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak informasi 

akuntansi dibandingkan dengan mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah 

mengikuti pelatihan. 

 Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

pemanfaatan informasi akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 

terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Surabaya. Judul penelitian ini 
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adalah “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemanfaatan Informasi 

Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian 

ini adalah:  

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi pemanfaatan 

informasi akuntansi ? 

2. Apakah pengalaman dalam pemanfaatan informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap persepsi pemanfaatan informasi akuntansi ? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap persepsi pemanfaatan 

informasi akuntansi ? 

4. Apakah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap persepsi pemanfaatan 

informasi akuntansi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap 

persepsi pemanfaatan informasi akuntansi. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman dalam pemanfaatan 

informasi akuntansi terhadap persepsi pemanfaatan informasi akuntansi. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

persepsi pemanfaatan informasi akuntansi. 



9 
 

 
 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan akuntansi terhadap 

persepsi pemanfaatan informasi akuntansi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat penelitian antara lain: 

1. Manfaat Praktis   

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk UMKM 

agar meninjau kembali praktek akuntansi yang dilakukan sehingga laporan 

keuangan yang disusun dapat menghasilkan informasi akuntansi keuangan 

yang berkualitas. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

masukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Surabaya dalam 

upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM. 

2. Manfaat Teoritis   

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembuktian 

teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori entitas, teori 

atribusi, dan teori inferensi koresponden dalam kesesuaiannya dengan 

UMKM. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk 

pengembangan penelitian yang sejenis terkait pelaku UMKM dalam 

memahami penerapan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Surabaya sebanyak 432 

UMKM, dimana masing-masing UMKM akan disebar kuisioner. Responden yang 

mengisi kuisioner adalah pemilik UMKM sehingga total yang disebarkan sebanyak 

81 kuisioner. 

 

 


