
KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

UPT P E R P U S T A K A A N 
Kampus Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220 

Telepon/Fax.: (021) 4894221 
Laman www.lib.unj.ac.id 

WD A 
ISO 9001 : 2008 certified 

CERTIFICATE 
NUMBER QS7215 

TANDA TERIMA LAPORAN PENELITIAN 

Telah diterima laporan penelitian dari 

Nama : Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak 

Dosen : FE Universitas Negeri Jakarta 

yang berjudul: 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pelaporan Keuangan 
UMKM Berdasarkan SAK ETAP 

Laporan penelitian tersebut menjadi koleksi perpustakaan dan akan 
disosialisasikan untuk dapat dipergunakan oleh pemustaka Perpustakaan 
Universitas Negeri Jakarta. 

Atas sumbangan laporan penelitian tersebut disampaikan terima kasih. 

FR.HK.04.00.PM.TU.11.11 

http://www.lib.unj.ac.id
http://FR.HK.04.00.PM.TU


 

 

      Bidang Kajian : Akuntansi 

 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

KATEGORI : WAJIB 
 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

IMPLEMENTASI PELAPORAN KEUANGAN UMKM 

BERDASARKAN SAK ETAP 

 

 

 

 

Oleh Tim Penyusun : 

Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak/ 197706172008122001 

Andi Aditya Hardinto / 8335145445  

 
 

PENELITIAN  INI DIBIAYAI OLEH  DANA DIPA BLU SP-DIPA  

042.04.2.400893 TANGGAL 7Desember 2015  SESUAI DENGANKEPUTUSAN 

REKTOR NO 489.a/SP/2016  TANGGAL 25 APRIL 2016 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

TAHUN 2016 



 

  

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul    :  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi  

   Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK  

   ETAP 

2. Kategori   :  Wajib 

3. Bidang   :  Akuntansi 

4. Ketua Pelaksana : 

a. Nama Lengkap : Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak 

b. Jenis Kelamin  :  P 

c. Pangkat/Golongan : Lektor / IIIC 

d. NIP   : 19770617 200812 2 001 

e. Jabatan  : Dosen 

f. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Perpajakan 

g. Fakultas/Jurusan/Prodi: Ekonomi / Akuntansi / S1 Akuntansi 

5. Anggota   :   1  orang 

Nama Anggota           Bidang Keahlian Prodi/Jurusan 

Andi Aditya Hardinto            -  S1 Akuntansi/ Akuntansi 

6. Waktu Pelaksanaan          7 Bulan 

7. Biaya   :  Rp  10.000.000,- 

 

Jakarta, 13   Oktober  2016 

Mengetahui,       

Dekan,      Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

 

Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus   Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak 

NIP. 1967120 199203 1 001   NIP  19770617 200812 2 001 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Lembaga Penelitian UNJ 

 

 

 

 

 

Dr. Ucu Cahyana 

NIP. 19660820 199403 1 002 

  



 

  

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

RINGKASAN 

TIM PELAKSANA 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI. 

I.  PENDAHULUAN 

II.  KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

  



 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)merupakan sektor vital 

dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik di negara maju maupun 

berkembang karena perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan.Peran 

penting UMKM terutama di Indonesia telah dibuktikan ketika Indonesia 

dihadapkan pada krisis moneter UKM lah yang dijadikan katup pengaman 

perekonomian dengan kinerja yang cenderung relatif resisten terhadap goncangan 

ekonomi.UMKM sangat membantu menyelamatkan dalam proses pemulihan 

ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun 

penyerapan tenaga kerja. Menurut Samuel (2011) UMKM pada saat itu tidak 

berpengaruh terhadap krisis yang terjadi karena beberapa hal.Pertama, sebagian 

besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas 

permintaan terhadap pendapatan yang rendah.Kedua, sebagian besar UMKM tidak 

mendapat modal dari bank yang mengalami krisis, sehingga keterpurukan sektor 

perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak mempengaruhi sektor ini. 

Namun seiring dengan perkembangan dunia usaha diikuti dengan semakin 

bertambahnya jumlah kebutuhan menyebabkan para pelaku usaha sulit menabung 

atau mengumpulkan modal untuk membuka suatu usaha(Referensi).Kecukupan 

modal para pelaku usaha juga semakin berkurang karena ketatnya tingkat 

persaingan.Dalam hal ini para pelaku UMKM sudah tidak bisa lagi mengharapkan 

modal dari hasil tabungan mereka sendiri tetapi harus mengandalkan pinjaman 

kepada pihak ketiga yaitu bank. Bank yang menyalurkan modal untuk para pelaku 

UMKM sudah dipilih terlebih dahulu oleh pemerintah untuk dipercayai 

menyalurkan dana tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri yang pada 

per November 2015memberikan kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor UMKM 

sebesar 1,7 triliun, jumlah tersebut disalurkan ke 39.000 

UMKM.(www.detikfinance.com, 2015). 

http://www.detikfinance.com/


 

  

Sebagian besar bank yang dipercayai oleh pemerintah membuat persyaratan 

tertentu dalam pemberian pinjaman modal, salah satunya adalah tersedianya 

informasi akuntansi dari usaha yang hendak melakukan pinjaman.Informasi 

akuntansi sangat berguna untuk membantu perusahaan untuk mencapai 

kesuksesan.Informasi akuntansi yang dibuat dapat membantu pelaku usaha dalam 

mengambil keputusan yang penting, mengidentifikasi perkembangan 

usahanya dan pengelolaan keuangan perusahaan.Seperti yang disebutkan oleh 

Ediraras dalam Kusuma (2013) bahwa informasi yang dihasilkan oleh 

akuntansi berguna dalam mengambil keputusan yaitu dalam hal (1) Dasar 

pertimbangan dalam pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat 

produksi yang akan digunakan (2) Keputusan mengenai harga (3) Mengajukan 

permohonan pembiayaan ke bank (4) Untuk pengembangan usaha (5) Penambahan 

dan pengembangan sumber daya manusia serta penambahan aset usaha. Bank sebagai 

penyalur kredit perlu mengetahui kondisi perusahaan yang mengajukan pinjaman 

modal sebagai jaminan terhadap peminjaman tersebut.Dalam hal ini bank 

memerlukan informasi akuntansi khususnya laporan keuangan untuk mengetahui 

perkembangan usaha perusahaan. 

Ketidaktahuan perbankan dikarenakan sebagian besar UMKM masih belum 

memiliki informasi akuntansi yang memadai dalam hal ini laporan 

keuangan.Kebanyakan UMKM belum membuat laporan keuangan yang 

disyaratkan oleh pihak perbankan, dengan begitu UMKM kesulitan dalam 

mendapatkan tambahan modal untuk usahanya. Seperti yang dikutip dari Yenni 

(2014), berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

(BI) Cabang Medan yang berkerja sama dengan Universitas Sumatera Utara 

(USU) diketahui hanya 22,5 persen pelaku UMKM yang memiliki laporan 

keuangan dan 87,8 persen pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan 

secara tidak layak. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan dan 

kurangnya pemahaman terhadap Akuntansi.Laporan keuangan yang dibuat sangat 

berguna bagi pemilik usaha UMKM untuk menganalisis tingkat perkembangan 

usahanya. Laporan keuangan yang di buat tidak hanya berguna untuk melihat kas 

yang masuk atau keluar, piutang, utang, dan lainnya tetapi juga berguna untuk 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 



 

  

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat 

memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan 

keuangan. Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi 

UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses 

akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi 

UMKM (Rizki 2012). Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian Hermon 

(2012), para pelaku UMKM mengalami kendala pada sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu 

yang difokuskan untuk memnbuat laporan keuangan itu sendiri. Berbagai macam 

keterbatasan lain yang dihadapi UMKM adalah latar belakang pendidikan yang 

tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan 

pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan 

akuntan atau membeli  softwareakuntansi untuk mempermudah pelaksanaan 

pembukuan akuntansi. 

Oleh karena itu pemerintah harusnya lebih memperhatikan hal-hal yang 

menunjang pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Terlebih lagi 

pada tahun 2015 ini telah diberlakukanya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) dimana lingkungan usaha tidak hanya terbatas dalam satu negara saja 

melainkan di berbagai negara ASEAN.Dalam hal ini diharapkan UMKM dapat 

semakin produktif dan berdaya saing.Namun UMKM di Indonesia juga harus 

mewaspadai persaingan yang semakin tajam.Dengan diberlakukannya MEA, 

UMKM di Indonesia diharapan dan dituntut untuk lebih menerapkan standar 

pelaporan keuangannya berdasarkan standar yang berlaku.Namun hal  ini 

merupakan masalah yang dihadapi kebanyakan UMKM di Indonesia 

khususnya pada usaha tingkat Mikro dan kecil. Masalah utama dalam 

pengembangan UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangandalam 

usaha tersebut, karena pengelolaan keuangan yang baik memerlukan 

ketrampilan akuntansi yang baik juga oleh pelaku bisnis 

UMKM(Referensi). Terlebih lagi pelaku UMKM hanya memiliki 

pendidikan sebagai lulusan SMA, SMP bahkan SD. Hal ini  menyebabkan 

minimnya sumber daya manusia yang berkemmapuan untuk mengelola 

keuangan dengan baik. 



 

  

Pemerintah juga sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang 

dihadapi oleh sebagian besar UMKM tersebut, seperti melakukan pembinaan dan 

pemberian kredit lunak.Kebanyakan UMKM dibangun oleh perseorangan atau 

beberapa orang yang berkerjasama untuk membuka usaha bersama. Dalam 

pengelolaan perusahaannya, pemilik UMKM pasti akan dihadapi oleh suatu 

keadaan yang mewajibkan untuk membuat suatu keputusan usaha. Dalam 

membuat keputusan tersebut, informasi akuntansi sangat membantu 

pemilik UMKM dalam memberikan informasi-informasi yang berguna 

berdasarkan keadaan perusahaansaat ini. Informasi akuntansi juga berguna untuk 

mengidentifikasi dan memprediksi area yang diindikasi akan munculnya suatu 

masalah sehingga sebelum terjadinya masalah tersebut, pemilik dapat melakukan 

perencanaan atau tindakan preventif tepat pada waktunya.Selain berguna untuk 

pengambilan keputusan informasi akuntansi yang disusun secara tepat 

berdasarkan kondisi perusahaan saat ini juga berguna untuk mengetahui 

keuntungan yang diperoleh dan melihat peningkatannya dari periode sebelumnya, 

mengetahui berapa penambahan modal yang didapat dan juga mengetahui 

tingkat kesesuaian antara hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga membantu 

memberikan informasi terkini dari keuangan perusahaan untuk pengambilan 

keputusan bukan berdasarkan pada asumsi semata. 

Diabaikannya pengelolaan keuangan memiliki dampak yang tidak terlihat 

secara jelas, tetapi secara tidak langsung hal ini akan mengurangi peluang 

keberhasilan UMKM pada masa yang akan datang. Kebanyakan UMKM hanya 

ingin mendapat keuntungan yang besar tanpa memikirkan apakah kedepannya 

usaha mereka masih dapat berjalan sebaik seperti sekarang.Untuk itu UMKM 

memerlukan laporan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai 

macam transaksi tersebut (Irwan, 2011).Menurut Rudiantoro dan Siregar (2011) 

pada kenyataannya, UMKM dengan ukuran mikro dan kecil belum 

menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi secara maksimal 

dalam pengelolaan usahanya.Iniberarti skala usaha UMKM juga dapat 

mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi.Semakin kecil skala 

usaha suatu UMKM maka para pemilik dan pelaku UMKM akan lebih tidak 

mementingkan pencacatan laporan keuangan. Mereka beranggapan bahwa laporan 



 

  

keuangan tidak diperlukan untuk skala usaha yang masih kecil karena masih 

sedikit akun-akun yang muncul dari aktifitas bisnis mereka. 

Upaya membantu dan mendorong UMKM terus menerus dilakukan 

pemerintah (dan perbank Kementerian UMKM menyediakanbantuan permodalan 

melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).Bentuk keseriusan pemerintah 

inipatut dipuji.Hanya saja pengembangan sistem manajerial UMKM masih belum 

banyak disentuholeh pemangku kepentingan (Narsa, 2012).Fakta yang ada, 

kendala utama yang dihadapi pihak UMKM selain modal adalah penerapan 

manajemenyang profesional.Mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang 

pentingnya laporan keuangan suatu bisnis. Sistem pembukuan UMKM selama ini 

umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi 

keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku 

akan banyak membantu mereka dalam upayanya pengembangan bisnisnya secara 

kuantitatif dan kualitatif.  

Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia sudah menyiapkan SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) untuk UMKM yang dinamakan dengan SAK- 

ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang resmi diberlakukan efektif 1 

Januari 2011.Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah 

mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun 

penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini 

adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang:1) 

Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK 

ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas 

usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 



 

  

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini 

kandirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Jenis kelamin pemilik terhadapPenggunaan 

Informasi Akuntansi UMKM ? 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi UMKM ? 

3. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penggunaan informasi 

Akuntansi UMKM? 

4. Bagaimana pengaruh Omset Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM ? 

5. Bagaimana pengaruh Umur Usaha terhadap Pengggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM ? 

6. Bagaimana pengaruh Skala Usaha terhadap Pemahaman dan Pengggunaan 

Informasi Akuntansi UMKM ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

Sesuai perumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan secara empiris adanya pengaruh Jenis Kelamin Pemilik, Pendidikan 

Terakhir, Omset Usaha, Umur Usaha dan Skala Usaha terhadap Pemahaman dan 

Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM berdasarkan SAK ETAP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pengusaha 

UMKM dan akademisi serta pihak lain yang berkepentingan.  Dengan mengetahui 

pengaruh Jenis Kelamin Pemilik, Pendidikan Terakhir, Omset Usaha, Umur 

Usaha dan Skala Usaha terhadap Pemahaman dan Penggunaan Informasi 

Akuntansi UMKM berdasarkan SAK ETAP di Indonesia maka diharapkan: 



 

  

a. Manfaat Teoritis : 

Dapat membuktikan secara empiris dan memperkaya konsep atau teori 

khususnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman dan penggunaan informasi akuntansi pengusaha terhadap 

Laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP. 

b. Manfaat Praktis : 

Bagi pengusaha UMKM, penelitian ini dapat memberikan referensi atau 

sumbangan pemikiran bagi pihak pengusaha untuk menentukan 

kebijaksanaan dalam memulai dan mengembangkan usahanya. 

 

 

 

  



 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 ayat (1), 

(2), dan (3) tercantum definisi usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteriaUsaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukancabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,   atau 

menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari UsahaMenengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan ataucabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan UsahaKecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 Kementrian Koperasi dan UMKM menggolongkan UMKM sebagai 

berikut: 

a. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki omset kurang dari Rp. 1 milyar 

pertahun. 

b. Untuk Usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara 

Rp. 1 milyar sampai Rp. 50 milyar pertahun. 

  Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan usaha berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, seperti dalam tabel dibawah ini: 

Tabel : Klasifikasi Usaha menurut Jumlah Tenaga Kerja 

No. Kategori Jumlah Tenaga Kerja 

1 Usaha Rumah Tangga (Mikro) ≤ 4 orang 



 

  

2 Usaha Kecil 5 — 19 orang 
3 Usaha Menengah 20 — 50 orang 
4 Usaha Besar ≤ 100 orang 

 

2.1.2. Laporan Keuangan  

Setiap kegiatan bisnis yang aktifitasnya menggunakan transaksi keuangan pasti 

memerlukan suatu pencatatan atas transaksi yang dilakukan, pencatatan itu bisa 

berupa bukti-bukti transaksi seperti nota kontan, faktur, kwitansi dan 

lainnya.Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang dikakukan, transaksi-

transaksi yang timbul akan semakin bertambah banyak dan memerlukan 

pencatatan praktis yang memuat semua transaksi-transaksi tersebut. Oleh karena 

itu dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan yang disusun secara sistematis 

untuk mempermudah dalam mencatatan transaksi yang begitu banyak. 

Munawir (2002:2) menyatakan bahwa dari proses akuntansi yang dilakukan 

akan menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk alat 

komunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap data atau kegiatan dari perusahaan yang 

membuat laporan keuangan tersebut. 

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2009:15) mengemukakan bahwa 

laporan keuangan adalah merupakan laporan yang dipersiapkan untuk pengguna 

laporan akuntansi setalah transaksi dicatat dan diringkas. Sedangkan menurut 

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:4) laporan keuangan adalah merupakan salah 

satu sarana utama untuk perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan 

kepada orang-orang diluar perusahaan.Laporan ini memberikan sejaah perusahaan 

yang diukur dalam bentuk uang. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan merupakan indikator 

kesuksesan suatu perusahaan. Didalam laporan keuangan terdapat acuan penting 

yang berguna bagi para pemakainya untuk mempertimbangkan pemikiran 

mereka.Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, 

risiko, timing aliran kas, yang semuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak 

yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang 



 

  

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang 

status keuangan dari individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kuitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

2.1.3 SAK ETAP  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas 

Publik (SAK ETAP 2009) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:  

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal (pemiilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).  

Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah :a. pemilik 

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, b. kreditur; dan c. lembaga 

pemeringkat kredit. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:  

1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, padatoritas 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.  

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik siginifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 

SAK ETAP. 

Penerbitan PSAK ETAP oleh DSAK IAI ini adalah sebagai alternatif 

PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK 



 

  

yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Setiap 

entitas diberikan pilihan apakahakan menggunakan PSAK umum, atau PSAK 

ETAP.Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitaspublik , maka tentu tidak 

ada pilihan lain kecualimenerapkan PSAK umum. Namun jika tidaktermasuk 

entitas yang memiliki akuntabilitas publik,maka entitas dapat memilih 

menerapkan PSAKETAP atau PSAK Umum. 

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan rinci 

tentang laporan keuangan, berikut ini adalah komponen-komponen laporan 

keuangan berdasarkan PSAK: 

a. Neraca (balance sheet) 

Pengertian neraca menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2009:16) adalah daftar 

aset, kewajiban, dan pemilik ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya pada 

penutupan hari terakhir dari bulan atau satu tahun. Neraca adalah suatu laporan 

yang berisi tentang posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta 

informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.Pada umumnya neraca 

berisi tentang informasi yang menggambarkan keseimbangan jumlah 

aktiva dan pasiva perusahaan yang penyusunannya berdasarkan persamaan 

akuntansi.Aktiva berisi jumlah harta kekayaan yang dimiliki, sedangkan pasiva 

berisi jumlah antara hutang dan modal perusahaan yang jumlahnya harus selalu 

seimbang dengan aktiva. 

Seperti yang dikatakan oleh Munawir (2002:13) bahwa neraca adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada 

suatusaat tertentu.Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana 

buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau 

tahun kalender, sehinggga neraca sering disebut dengan balance sheet. 

1 )  Akt i va  

Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki suatu organisasi atau 

perusahaan dalam suatu periode tertentu.Kekayaan tersebut dapat 

berupa uang (kas), tagihan (piutang), persedian, peralatan, kendaraan, 

bangunan, tanah dan lainnya. 



 

  

2)  Huta n g  

Hutang merupakan suatu kewajiban yang di tanggung perusahaan untuk 

membayar sejumlah tertentu uang, barang atau jasa kepada pihak yang 

melakukan kegiatan transaksi dimasa lalu.Dalam neraca jumlah hutang 

yang ada mengartikan bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan sebagian 

berasal dari pinjaman kepada pihak yang dimintai pinjaman. 

3 )  M o d a l  

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan.Atau 

selisih lebih antara harta perusahaan terhadap hutang-hutangnya 

(Munawir, 2002:19). 

b. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi menurut Munawir (2002:26) merupakan suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba, yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu.Sedangkan menurut Subramanyam dan Wild 

(2014:24) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan 

yang mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal 

neraca.Laporan ini mencerminkan aktifitas operasi perusahaan.Laporan laba rugi 

menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan untuk 

suatu periode waktu. 

Sedangkan menurut Soemarso (2004:55) laporan laba rugi adalah ikhtisar 

pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu 

tertentu.Lapporan laba rugi menunjukkan hasil usaha suatu perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu. 

Di dalam laporan laba rugi terdapat unsur-unsur yang membentuknya, unsur-

unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pendapatan 

Terdapat banyak pengertian pendapatan menurut para ahli, pengertian 

pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:163) adalah arus 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas 

selama suatu periode, yaitu dari pengiriman atau produksi barang dan jasa 

atau kegiatan lainnya yang berasal dari operasi besar suatu pusat 



 

  

entitas. Arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan memiliki banyak nama 

seperti sales, fees, interest, dividens and royalties. 

2) Beban 

Beban adalah seuatu yang dikorbankan atau biaya yang telah digunakan dalam 

proses usaha untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu, atau 

yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi untuk kegiatan masa-masa 

yang akandatang. Beban dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Beban Usaha 

Beban usaha adalah beban-beban yang dikeluarkan secara rutin atau 

sering terjadi karena adanya suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk 

memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut dalam suatu periode 

akuntansi. 

b. Beban diluar Usaha Beban diluar usaha merupakan beban-beban 

yang sifatnya tidak sewaktu-waktu terjadi atau dikeluarkan pada saat-saat 

tertentu diluar dari kegiatan usaha. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan 

dalam jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan.Perubahan modal yang 

terjadi bisa dikarenakan karena penambahan atau pengurangan modal, laba 

ditahan, agio atau disagio.Istilah ditahan sering diartikan negatif, dalam hal ini 

ditahan memiliki arti yang belum dibagikan. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan aliran 

kas yang masuk (penerimaan) dan arus kas yang keluar (pengeluaran) dari 

suatuperusahaan dalam satu periode. Menurut Soemarso (2005:320) laporan 

arus kas pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk 

melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama suatu periode 

tertentu. 

Pengertian dari ketiga kegiatan yang terdapat dalam laporan arus kas menurut 

Subramanyam dan Wild (2014:19-22)adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasional (Operating) 



 

  

Aktifitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang 

terdapat dalam aktifitas pendanaan dan aktifitas investasi. Aktifitas operasi 

melibatkan setidaknya lima komponen yaitu penelitian dan pengembangan, 

pembelian, produksi, pemasaran,dan administrasi. Aktifitas operasi 

perusahana merupakan sumber utama laba perusahaan. 

2. Aktivitas Investasi (Investing) 

Aktifitas investasi mengacu kepada perolehan dan pemeliharaan investasi 

dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan 

menginvestasikan kelebihan kas. 

3. Aktivitas Pendanaan atau Pembiayaan (Financing) 

Aktifitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan 

perusahaan.Terdapat dua sumber utama pendanaan eksternal investor dan 

kreditor. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang 

memuat informasi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan 

berisiinformasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, 

laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan aatas laporan 

keuangan memberikan penjelasan tambahan dari rincian pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

 

2.1.5 Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan berguna dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan yang memadai seorang 

individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan 

orang lain. Pengertian pendidikan itu sendiri menurut Ihsan dalam Henry dan 

Darma (2013) menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang 

mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya didalam 

masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada 



 

  

pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari 

sekolah), sehingga dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan 

sosial dan kemampuan individu yang optimum. 

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 ayat 1 yaitu: 

“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, masyarakat, bangsa, 

dan negara.” 

Begitu juga pengertian pendidikan menurut Sudirman dalam Henry dan 

Darma (2013) adalah sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Berdasarkan pengertian-pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh 

para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan itu merupakan 

suatu proses pembenahan dan pembekalan diri suatu individu untuk menjadi insan 

yang lebih baik dari segala bidang untuk dirinya maupun orang lain. 

Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tingkat pendidikan formal 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingggi. 

a.  Pendidikan dasar  

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD), 

madrasah ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah 

menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. 



 

  

b. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dair pendidikan dasar.Pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), 

madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah 

aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

c. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 

 

2.1.6Skala Usaha 

Menurut Holmes dan Nicholls dalam Chelsy dan Dina (2012) skala usaha 

merupakan ukuran besaran suatu perusahaan.Dalam perusahaan kecil skala usaha 

tercermin dari segi jumlah tenaga kerja full time.Kemampuan perusahaan dalam 

mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjaan dan 

berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

akuntansi.Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa apabila skala usaha 

meningkat, maka proporsi perusahaan dalam penyediaan informasi akuntansi 

statutori, anggaran, informasi tambahan juga meningkat. 

Nurhayati dan Aniek (2014) juga menyebutkan skala usaha 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat 

berapa jumah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang 

diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.Jumlah aset atau modal yang 

dimiliki perusahaan akan terlihat dari jumlah pendapatan atau penjualan yang 

dihasilkan, dengan demikian semakin besarnya jumlah pendapatan atau penjualan 

maka semakin besar juga tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan 

informasi akuntansi.  



 

  

Begitu juga dengan jumlah karyawan yang dioperasikan, dengan semakin 

banyaknya karyawan dalam kegiatan operasi perusahaan maka tingkat operasional 

perusahaan pun juga semakin banyak dan kompleks dengan begitu kebutuhan 

akan pelaporan akuntansi sangat diperlukan. 

 

2.1.7Umur Usaha 

Handayani dalam Nisfu (2013) menyatakan bahwa umur usaha 

perusahaan adalah usia atau lamanya perusahaan beroperasi. Pengukuran umur 

perusahaan didasarkan sejak perusahaan berdiri sampai sekarang. Jika perusahaan 

sudah lama beroperasi pasti akan leih maju dari awal berdirinya, salah 

satunya dalam penggunaan informasi akuntansi. 

Sedangkan menurut Bestari dalam Chelsy dan Dina (2012) mengemukakan 

bahwa umur perusahaan menentukan cara berfikir, bertindak dan berperilaku 

perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Begitu pula dengan perusahaan kecil 

dan menengah, apabila pimpinan atau 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. 

 

2.1.8 Pemahaman Akuntansi 

Pemahaman akuntansi merupakan ukuran seberapa jauh seorang 

individumengerti akan akuntansi. Spliker (1995), Bonner dan Walker (1994) 

dalam Nurmala (2014) membagi pemahaman akuntansi menjadi dua dimensi 

pengukuran yang baisanya digunakan dalam kajian audit, kedua dimensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman Deklaratif 

Pemahaman deklaratif merupakan pemahaman tentang fakta-fakta dan 

berdasarkan konsep, seperti misalnya kas adalah bagian dari current 



 

  

asset.Pemahaman ini memudahkan dalam analisis rasio.Dimana pemahaman 

deklaratif biasanya tergantung pada instuksi yang ada. 

b. Pemahaman Prosedural 

Pemahaman prosedural merupakan pemahaman yang konsisten dengan aturan-

aturan atau standar akuntansi yang berlaku, biasanya tergantung 

kepada pengalaman. 

Batasan Akuntansi 

Menurut Soemarso (2005:366) dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsipakuntansi 

dibatasi oleh dua keadaan utama, yakni: 

a. Materialitas 

Materialitas merupakan batas dimana penerapan suatu prinsip harus 

diikuti.Dibawah batas tersebut penyimpangan atau kepatuhan terhadap prinsip 

atau konsep akuntansi tidak perlu diperhatikan.Ini karena tidak 

berartinya pengaruh penyimpangan atau kepatuhan tadi. Dengna kata 

lain, penyimpangan atau kepatuhan tadi tidak akan membuat berbedanya 

keputusan yang diambil. 

b. Biaya dan Manfaat 

Seperti halnya kegiatan-kegiatan lain, penerapan suatu prinsip atau konsep 

akuntansi juga harus mempertimbangkan faktor biaya manfaat yang akan 

timbul. Apabila biaya untuk menghasilkan informasi akuntansi lebih besar 

dari pada manfaat yang diperoleh, maka adalah tidak layak untuk 

memaksakan keharusan adanya informasi tersebut. 

 

2.1.9  Informasi 

2.1.9.1  Pengertian Informasi 

Informasi merupakan segala sesuatu yang dapat membantu penggunanya 

untuk menentukan tindakan selanjutnya.Informasi yang dimaksud mempunya arti 



 

  

yang berbeda dengan data, menurut Laudon dan Laudon (2012:16) 

informasi (information) sendiri berarti data yang telah dibentuk menjadi 

sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia.Sebaliknya, pengertian 

data merupakansekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang 

terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik perusahaan. 

Sama seperti yang disebutkan oleh McLeod dalam Solovida (2010) bahwa 

data dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif kurang mempunyai arti 

bagi pemakai.Bila data ini diproses, maka dapat dikonversikan sebagai 

informasi, sehingga, dapat dikatakan bahwa informasi itu adalah data yang 

diproses atau data yang mempunyai arti. 

Begitu juga sepeti yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart 

(2011:24) bahwa Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk 

memberikan arti dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Seperti pada 

kenyataannya bahwa pengguna membuat keputusan yang lebih baik tergantung dari 

kuantitas dan kualitas peningkatan informasi yang diperoleh. 

Pemrosesan data untuk memproduksi informasi yang dibutuhkan menurut 

Laudon dan Laudon (2012:16) terdiri dari tiga aktivitas yaitu input, pemrosesan 

(processing), dan output. Input adalah merekam atau mengumpulkan data mentah 

dari dalam maupun luar organisasi, pemrosesan (output) yaitu mengubah data input 

mentah ini menjadi bentuk yang berarti, dan yang terakhir yaitu output yang berarti 

mengirimkan informasi yang telah diproses tersebut ke orang-orang yang akan 

menggunakan atau kepada aktifitas yang akan menggunakan informasi tersebut. 

2.1.9.2. Informasi Akuntansi 

Pengertian informasi akuntansi menurut Belkaoui dan Riahi 

(2006:50) dihubungkan dengan informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang 

bermanfaatuntuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan 

diantara serangkaian tindakan alternatif-alternatif yang ada. Informasi akuntansi 

harus bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Atas dasar pemikiran itu, 

perlu diciptakan suatu kerangka tentang dasar penilaian, penyusunan, dan 

penafsiran informasi akuntansi (Soemarso, 2005:356). 



 

  

Informasi akuntansi dalam dunia bisnis merupakan subjek penting dalam 

berbagai keputusan manajemen.Hal ini disebabkan karena data akuntansi luas 

sekali cakupannya, meliputi harta, utang, modal, pendapatan, biaya, beban, rugi, 

dan laba. Semua level manajer harus mengetahui dan memahami informasi 

akuntansi dan mampu menggunakan dalam pengambilan keputusan, baik dalam 

organisasi bisnis maupun nonbisnis. Agar data keuangan dapat digunakan oleh 

pihak internal maupun eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun 

dengan baik. Informasi digolongkan menjadi tiga (Sitoresmi dan Fuad, 2013), yaitu: 

a. Informasi Operasi 

Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan 

dan informasi akuntansi manajemen. Informasi operasi pada perusahaan 

manufaktur adalah informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi 

produksi, informasi penggajian, informasi penjualan, dan lain-lain. 

b. Informasi Akuntansi Manajemen 

Informasi akuntansi manajemen ditujukan kepada pihak internal 

perusahaan, dan merupakan informasi saat ini dan masa yang akan datang yang 

tidak memiliki sifat historikal. Informasi ini digunakan untuk tiga fungsi 

manajemen, yaitu perencanaan, implementasi dan pengendalian. 

Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan 

dalam bentuk laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya 

produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya 

menurut aktifitas, dan lain-lain. 

c. Informasi Akuntansi Keuangan 

Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh manajer maupun pihak 

eksternal perusahaan, bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.Wujud nyata dari 

informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 



 

  

keuangan.Informasi ini bersifat historikal dan harus disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Solovida (2010) membagi informasi akuntansi kedalam tiga jenis berdasarkan 

manfaatnya bagi para pemakai, yaitu: 

1) Informasi akuntansi statutori (Statutory Accounting Information) 

Informasi akuntansi statutori merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai 

dengan peraturan yang ada. Kewajian dalam melaksanakan pembukuan atau 

pembuatan informasi akuntansi dalam hal ini harus mengikuti standarstandar 

yang telah ditentukan sebelumnya, bagaimana pembuatannya, apa saja yang 

harus ada, dan batas waktu pembuatan informasi akuntansi tersebut. 

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman untuk 

penyusunan laporan keuangan jika disajikan kepada pihak luar 

perusahaan.Standar Akuntansi Keuangan (SAK) itu berisikan metode dan 

atau teknikteknik akuntansi yang dapat dipergunakan oleh suatu 

perusahaan.Laporan keuangan yang dimaksud oleh SAK mempunyai elemen-

elemen, yaitu neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan 

ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

2) Informasi Anggaran (Budgetary Information) 

Informasi ini akan membantu manajemen untuk menjamin operasional 

perusahaan dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. 

Selain itu informasi ini digunakan untuk mengukur prestasi yang telah dicapai 

saat itu, sehingga informasi ini termasuk dalam informasi akuntansi 

manajemen yang berhubungan dengan sukses / gagal dalam perusahaan kecil. 

Informasi akutansi dalam bentuk anggaran ini sangat berguna bagi pihak 

internal untuk membantu memberikan acuan dalam melakukan perencanaan, 

penilaian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi anggaran yaitu: 

Anggaran arus kas adalah suatu alat yang berguna bagi manajer keuangan 

untuk memprediksikan atau memperkirakan kebutuhankebutuhan dana jangka 



 

  

pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode 

akuntansi. 

Anggaran penjualan merupakan anggaran yang menerangkan secara terperinci 

tentang penjualan perusahaan dimasa datang dimana didalamnya ada 

rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu serta tempat penjualan 

barang. 

c) Anggaran biaya produksi  

adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam 

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan 

jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. 

3) Informasi Akuntansi Tambahan (Additional Accounting Information) 

Yaitu informasi akuntansi yang dibuat sebagai informasi poendukung untuk 

meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan oleh manajer. Informasi 

akuntansi tambahan meliputi: 

Rasio Keuangan yang merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang 

terdapat pada pos laporan keuangan. 

Laporan sumber dan penggunaan modal kerja yaitu laporan untuk mengetahui 

bagaimana mengelola atau menggunakan dananya, karena laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja dan perubahan unsurunsur perubahan modal kerja 

selama periode yang bersangkutan. 

Daftar umum piutang adalah aging account receivables yaitu klasifikasi 

piutang menurut jangka waktunya, umumnya dilakukan setiap bulan dalam 

kaitan dengan neraca percobaan, yang meliputi nama dan alamat nasabah atau 

identifikasi nomor rekening, jumlah piutang, dan jangka waktu piutang. 

Laporan persediaan barang adalah suatu laporan yang menyajikan tentang 

data-data barang yang keluar dan masuk dalam suatu perusahaan. 



 

  

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Adapun hasil penelitian yang relevan adalah sebagai berikut : 

1. Linear Diah Sitoresmi dan Fuad (2013) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitoresmi dan Fuad (2013) menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada 

usaha kecil dan menengah.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

penggunaan informasi akuntansi dengan empat variabel bebas yaitu tingkat 

tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan, dan pelatihan 

akuntansi dengan variabel pemoderasi adalah ketidakpastian lingkungan. 

Hasil yang di dapat berdasarkan penelitian ini adalah semua variabel bebas 

yang diangkat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi 

akuntansi.sedangkan variabel moderasi ketidakpastian lingkungan terbukti tidak 

memoderasi pengaruh tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan, 

dan pelatihan akuntansi. perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak 

pada sampel dan penambahan variabel bebas pemahaman akuntansi. 

2. Putri Nurmala (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2014) menganalisis pengaruh tingkat 

pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, budaya perusahaan, modal usaha, 

dan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha 

menengah. Hasil yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah variabel bebas 

tingkat pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, dan budaya perusahaan 

dapat meningkatkan penggunaan informasi akuntansi, sedangkan variabel 

modal usaha dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

informasi akuntansi.sedangkanberdasarkan hasil uji simultan kelima variabel 

bebas mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah terletak pada sampel dan variabel skala usaha. 

3. Nisfu Alim Kusuma (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Kusuma (2013) ini meneliti faktor yang 

berpengaruh pada pemahaman UKM dalam menggunakan informasi 

akuntansi.dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu masa memimpin 

perusahaan, tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan, dan 

pelatihan akuntansi. Hasil yang didapat dalam pengujian ini adalah variabel 



 

  

bebas masa memimpin perusahaan, skala usaha, umur perusahaan 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi.sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu pelatihan akuntansi dan 

pendidikan manajer bepengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. perbedaannya terhadap penelitian ini adalah terletak 

pada sampel dan variabel pemahaman akuntansi. 

4. Putri Nurmala (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2014) menganalisis pengaruh tingkat 

pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, budaya perusahaan, modal usaha, 

dan umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha 

menengah. Hasil yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah variabel bebas 

tingkat pendidikan pemilik, pemahaman akuntansi, dan budaya perusahaan 

dapat meningkatkan penggunaan informasi akuntansi, sedangkan variabel 

modal usaha dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

informasi akuntansi.sedangkanberdasarkan hasil uji simultan kelima variabel 

bebas mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah terletak pada sampel dan variabel skala usaha. 

5. Nisfu Alim Kusuma (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh oleh Kusuma (2013) ini meneliti faktor yang 

berpengaruh pada pemahaman UKM dalam menggunakan informasi 

akuntansi.dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu masa memimpin 

perusahaan, tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur perusahaan, dan 

pelatihan akuntansi. Hasil yang didapat dalam pengujian ini adalah variabel 

bebas masa memimpin perusahaan, skala usaha, umur perusahaan 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi.sedangkan dua variabel bebas lainnya yaitu pelatihan akuntansi dan 

pendidikan manajer bepengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. perbedaannya terhadap penelitian ini adalah terletak 

pada sampel dan variabel pemahaman akuntansi. 

6. Grace Tianna Solovida (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Solovida (2010) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada UKM.Dalam 



 

  

penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu skala usaha, 

masamemimpin perusahaan, umur perusahaan, sektor industri, pelatihan 

akuntansi, pendidikan manajer, dan budaya organisasi.Hasil yang didapat dalam 

penelitian ini adalah bahwa secara parsial variabel masa memimpin perusahaan, 

pendidikan manajer, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi berpengaruh 

positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.sedangkan 

variabel skala usaha dan sektor industri berpengaruh negatif terhadap 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. untuk uji simultan semua 

variabel berpengaruh positif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi 

akuntansi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada sampel dan vaiabel 

pemahaman akuntansi. 

7. Chelsy Wulandari dan Dina Hidayat (2012) 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah. 

Terdapat lima variabel bebas dalam penelitian yaitu Skala usaha, masa 

memimpin, pendidikan manajer, pelatihan akuntansi, dan umur usaha. Secara 

parsial variabel masa memimpin, pendidikan manajer, pelatihan akuntansi, dan 

umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penyiapan dna penggunaan 

informasi akuntansi. sedangkan skala usaha tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan pengujian 

simultan mendapatkan hasil bahwa kelima variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap penyediaan danpenggunaan informasi 

akuntansi.perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel dan 

penambahan variabel bebas pemahaman akuntansi. 

 

2.3  Kerangka Teoritik 

Pendidikan merupakan hal utama yang berguna bagi setiap individu untuk 

melakukan suatu kegiatan. Tingkah laku seseorang akan berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat pendidikan yang telah dia dapatkan. Dalam hal ini pendidikan 

seorang manajer akan mempengaruhi perilakunya dalam penggunaan informasi 

akuntansi pada UMKM. Seperti yang disebutkan oleh Peyman dalam Sitoresmi dan 



 

  

Fuad (2013), bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan manajer 

akanmempengaruhi juga tingkat penggunaan informasi akuntansi. 

Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi juga pemahaman seorang 

manajer terhadap akuntansi. Semakin baik tingkat pemahaman akuntansi seorang 

manajer, maka makin baik pula kemampuan mereka dalam menggunakan 

informasi akuntansi (Nurmala, 2014). Tingkat kompleksitas penggunaan informasi 

akuntansi akan mencerminkan seberapa jauhkah pemahaman manajer terhadap 

akuntansi. 

Tidak hanya pendidikan dan pemahaman seorang manajer yang mempengaruhi 

penggunaan informasi akuntansi, tetapi skala usaha perusahaan yang bersangkutan 

juga akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Dalam penelitian 

Nicholls dan Holmes dalam Kusuma (2013) menyatakan bahwa skala usaha 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat 

berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang 

diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Ini menandakan semakin 

besarnya skala usaha maka akan mempengaruhi tingkat kompleksitas proses bisnis 

perusahaan tersebut yang akan berdampak juga terhadap tingkat kompleksitas 

penggunaan informasi akuntansi. 

Umur usaha merupakan lamanya suatu perusahaan beroperasi, yaitu sejak 

perusahaan berdiri sampai saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh Bestari dalam 

Chelsy dan Dina (2012) mengemukakan bahwa umur perusahaan menentukan 

caraberfikir, bertindak dan berperilaku perusahaan dalam melakukan 

operasionalnya. Semakin umur suatu usaha maka otomatis perusahaan tersebut 

telah melalui berbagai kesulitan dan pengalaman yang akanmempengaruhi dalam 

penggunaan informasi akuntansi. 

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dijelaskan diatas dan juga penjelasan 

mengenai penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

 Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, dapat 

disusun beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:  

H1 : Jenis Kelamin berpengaruh terhadap Pemahaman dan Penggunaan Informasi 

Akuntansi UMKM 

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM 

H3 : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi UMKM 

H4 : Omset Usaha Ratio berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM 

H5 : Umur Usaha berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM 

H6 : Skala Usaha berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM 

  

Jenis Kelamin 
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Penggunaan         

Informasi Akuntansi 

UMKM 

 

Pemahaman Akuntansi 
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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dan ruang lingkup penelitian yang diteliti yaitu, yang menjadi dasar 

proses pemilihan sampel, pengumpulan sampel, dan penafsiran data. Objek dan 

ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM. 

Pemilihan objek ini dikarenakan UMKM memiliki keberagaman karakterisitik 

yang dapat mendukung kebutuhan data penelitian ini. Untuk mendukung analisis 

mengenai objek yang diteliti, penulis memakai data langsung dari data UMKM 

wilayah Jakarta khususnya UMKM di wilayah Pusat Industri Kecil (PIK) 

Pulogadung. 

 

3.2.Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif (hubungan) yang bersifat kausal (sebab-akibat) dengan teknik analisa 

data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2006) Penelitian asosiatif (hubungan) adalah 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan/pengaruh 

antara dua variabel atau lebih. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan 

menggunakan model matematik, statistik, atau komputer. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel 

independen jenis kelamin, tingkat pendidikan pemilik,  Omset Usaha, Umur 

Usaha dan Skala Usaha terhadap pemahaman dan penggunaan informasi 

akuntansi UMKM. Penelitian ini menggunakan angka-angka sebagai indikator 

penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga penelitian ini 



 

  

menggunakan metode kuantitatif ( dianalisis dengan program SPSS 17.00 for 

windows) sebagai pendekatan yang dipakai untuk menganalisis permasalahan 

penelitian sehingga mendapat kesimpulan. Penelitian ini menganalisis enam 

variabel yaitu yang terdiri dari 1 (satu) variabel dependen dan 5 (lima) variabel 

independen. 

3.4.  Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi dapat diidentifikasikan sebagai keseluruhan obyek/subyek yang 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM 

yang terletak di wilayah Jakarta sehingga akan memudahkan peneliti untuk 

mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini. Populasi terjangkau adalah 

bagian dari populasi target yang dibatasi tempat dan waktu. Dengan teknik ini 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi atau populasi 

terjangkau.Sampel yang diambil dari populasi atau populasi terjangkau harus 

representative.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

jumlah populasi yang ada yang menjadi objek/subjek penelitian. Sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam Irma (2013:88) bahwa :”Jumlah sampel 

yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota 

populasi itu sendiri”.  

Jenis data yang diambil adalah merupakan data primer, yaitu dengan 

metode menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Semua kuosioner 

terisi akan dilakukan tahap seleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak 

lengkap pengisiannya tidak dimasukkan dalam analisis. 

 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 



 

  

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, 

standar deviasi, maksimum, dan minimum.  

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terkecil data yang bersangkutan.  

 

3.6.Operasional Variabel Penelitian  

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-

variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Variabel Dependen 

a. Definisi Konseptual 

Secara umum,  Implementasi Pelaporan Keuangan UMKM yang di proxy 

kan Penggunaan informasi Akuntansi.Informasi akuntansi menurut 

Belkaoui dan Riahi (2006:50) dihubungkan dengan informasi kuantitatif 

tentang entitas ekonomi yang bermanfaatuntuk pengambilan keputusan 

ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara serangkaian tindakan 

alternatif-alternatif yang ada. 

b. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini, Implementasi Pelaporan Keuangan UMKM  diukur 

dari Penggunaan Informasi Akuntansi.. Penggunaan Informasi Akuntansi 

diukur dengan Informasi Akuntansi statutori, Informasi Anggaran dan 

tambahan.Diukur dengan skala linkert. 

 

3.6.2 Variabel Independen 

3.6.2.1 Jenis Kelamin 



 

  

a.  Definisi Konseptual 

Menurut Hungu (2007) Jenis Kelaminadalah perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir 

    b. Definisi Operasional 

Jenis kelamin di ukur dengan variabel dummy, dimana laki-laki di proxy-

kan dengan angka 1 dan perempuan di proxy-kan dengan angka 0. 

3.6.2.2 Tingkat Pendidikan 

a. Definisi Konseptual 

Tingkat Pendidikan diartikan pendidikan menurut Sudirman dalam Henry 

dan Darma (2013) adalah sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

b. Definisi Operasional 

Tingkat Pendidikan diukur dengan menggunakan skala. 

3.6.2.3 Pemahaman Akuntansi 

a. Definisi Konseptual 

Pemahaman akuntansi merupakan ukuran seberapa jauh seorang 

individumengerti akan akuntansi. 

b. Definisi Operasional 

Pemahaman Akuntansi diukur dengan Pemahaman Deklaratif dan 

Prosedural. 

3.6.2.4Omset Usaha 

a. Definisi Konseptual 

Omset Usaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan jumlah uang 

hasil penjualan barang tertentu dalam satu periode tertentu. 



 

  

b. Definisi Operasional 

Omset Usaha diukur dengan menggunakan nominal. 

3.6.2.5Umur Usaha 

a. Definisi Konseptual 

Handayani dalam Nisfu (2013) menyatakan bahwa umur usaha 

perusahaan adalah usia atau lamanya perusahaan beroperasi. 

b. Definisi Operasional 

Umur Usaha diukur dengan menggunakan nominal. 

3.6.2.6Skala Usaha 

a. Definisi Konseptual 

Nurhayati dan Aniek (2014) juga menyebutkan skala usaha 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan 

melihat berapa jumah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar 

pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi 

b. Definisi Operasional 

Skala Usaha diukur dengan menggunakan nominal. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 
Pemahaman dan Penggunaan 

InformasiAkuntansi 

(Y) 

 

(Nurmala, 2014), 

(Sitoresmi dan Fuad, 2013), 

(Wulandari dan Hidayat,2012) 

 Penggunaan

Informasi 

Akuntansi 

Pada 

UMKM 

 

 Informasi 

Akuntansi 

Statutori 

 Informasi 

Anggaran 

 Informasi 

Tambahan 

Skala 

Likert 



 

  

Jenis Kelamin Pemilik (X1) 
  

 Laki-Laki 

 Perempuan Skala 

Tingkat pendidikan pemilik 

(X2) 

UU No. 20 Tahun 2003 

(Nurmala, 2014) 

Pendidikan 

formal pemilik 

usaha 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 D3 

 S1/S2/S3 

Skala 

Pemahaman Akuntansi (X3) 

(Nurmala, 2014) 
 Pemahaman 

Akuntansi 

Pemilik 

UMKM 

 

 Pemahaman 

Deklaratif 

 Pemahaman 

Prosedural 

 

Skala 

Omset Usaha 

(X3) 

(Nurmala, 2014) 

Jumlah 

Penjualan 

Perusahaan 

Jumlah Penjualan Nominal 

Umur Usaha 

(X4) 

(Kusuma, 2013), 

(Solovida, 2010), 

(Sitoresmi dan Fuad, 2013) 

Lama 

Perusahaan 

Beroperasi 

Lamanya perusahaan 

berjalan sampai 

penelitian dilakukan 

Rasio 

 
 

Lama 

Perusahaan 

Beroperasi 

Lamanya perusahaan 

berjalan sampai 

penelitian dilakukan 

Nominal 

Skala Usaha 

(X5) 

(Rudiantoro dan Siregar, 2011) 

Besar kecilnya 

UMKM 

Aset Perusahaan 

Jumlah Karyawan 

 

Nominal 

 
Sumber : data diolah oleh peneliti 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Uji Instrumen Penelitian 

Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliabel dengan 

instrumen yang valid dan reliabel. Instrumen yang valid dan reliabel 

akanmeningkatkan kualitas ilmiah dari penelitian tersebut. Dengan 

menggunakaninstrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka 

diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel karena instrumen yang 

valid dan reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel (Sugiyono,2011:348). 



 

  

3.7.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji nyang bermaksud untuk menguji instrument yang 

digunakan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 

2011:348). Oleh karena itu uji validitas ini sangat diperlukan untuk menguji apakah 

hasil jawaban dari kuisioner seusai dengan penelitian ini. 

Untuk mengetahui tingkat validitas suatu item instrument dilakukan analisis 

terhadap korelasi Product Moment. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

korelasi Spearman adalah sebagai berikut: 

1. Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item-item 

pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total (dinyatakan 

valid). 

2. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka item-item 

pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor atau nilai total 

(dinyatakan tidak valid valid). 

3.7.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur tingkat bias dari suatu instrumen 

penelitian, dengan kata lain uji reliabilitas ini adalah uji yang mengukur 

stabilitasdan konsistensi dari instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir 

yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2011:354). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot atau 

pengukuran sekali saja. Metode ini mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

dengan menggunakan uji statistik Cronbach alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha >0,70 (Nunnaly dalam 

Ghozaly, 2011:48). 

3.7.2 Statistik Deskriptif 



 

  

Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan 

distribusi).Statistik deskriptif merupakan analisis tentang karakteristik dari suatu 

keadaan dari objek yang diteliti. 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis 

regresi linear berganda.Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

3.7.4.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel-variabel memiliki distribusi yang normal atau tidak 

berdistribusi normal.Regresi yang baik adalah regresi yang normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik dengan melihat nilai skewness atau kemiringan kurva dan nilai 

kurtosis atau keruncingan kurva. Dasar pengambilan keputusan dari uji 

normalitas dengan uji statistik yaitu kolmogorov-smirnov Z (1-sample K-S) 

adalah (Ghozali, 2013): 

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal. 

3.7.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengukur keeratan hubungan antar 

variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi (r).Adanya multikolinearitas 

diantara variabel-variabel independen membuat kita tidak dapat mengetahui 

variabel independen mana yang mempengaruhi variabel dependen secara akurat, 



 

  

karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi 

multikolinieritas antar variabel independen (Ghozali, 2011:105).Untuk 

melihat bahwa suatu model regresi menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat korelasi > 95% 

2. Nilai Tolerance < 0,10 

3. Nilai VIF (variance) > 10 

3.7.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengukur sama atau tidaknya 

varians dari residual observasi yang satu dengan yang lain. Jika residualnya 

memiliki varians yang sama disebut terjadi homokedastisitas dan jika variansnya 

tidak sama berarti terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

berjenis homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011:139). 

Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model 

regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dengan dasar analisis sebagai berikut: 

1. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan 

tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan 

bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

 



 

  

3.7.5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Baroroh (2013:14) analisis regresi linier berganda merupakan analisis 

statistik yang hanya menggunakan satu variabel terikat (Y) dan lebih dari satu 

variabel bebas (X). Analisi ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap satu veiabel dependen. Adapun persamaan untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini, yaitu : 

Y = α + β1 X1 + β2X2+ β3 X3 + β4 X4+ β5 X5+ β6 X6+ ε 

Keterangan : 

Y = Penggunaan informasi akuntansi 

X1 = Jenis kelamin 

X2 = Tingkat Pendidikan 

X3    = Pemahaman Akuntansi 

X4= Omset Usaha 

X5 = Umur  usaha 

X6 =Skala  usaha 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi 

ε = Error 

 

3.7.6 Pengujian Hipotesis 

Dalam melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis uji 

dengan tingkat signifikansi 5%. Dua uji tersebut yaitu: 

3.7.6.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t) 



 

  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing 

variabel bebas (Xi) atau variabel dummy (sebagai variabel bebas) mempengaruhi 

variabel terikat (Y) (Baroroh, 2013:3). Pengujian dilakukan dengan uji 2 (dua) 

arah dengan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ho = b1 = 0, artinya tidak memiliki pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen 

2. Ho = b1 ≠ 0, artinya memiliki pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis statistik t, pengujian ini melakukan perbandingkan 

antara nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak bila t tabel> t hitung 

2. Ho ditolak dan Ha diterima bila t tabel< t hitung 

Nilai t-hitung diperoleh dari nilai parameter dibagi standar errornya.Nilai 

t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat signifikansi nilai degree of 

freedomnya yang sesuai.Dengan menggunakan significance level 0,05 

(α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima. 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak. 

3.7.6.2  Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Ghozali 2011:98). Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan dan 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 



 

  

1. Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan seluruh variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka hipotesisditolak (koefisien 

regresisignifikan) ini berarti secara simultan seluruh variabel indenpenden 

tersebutmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.7.6.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol (0) dan satu (1).Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali 

2011:97). 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data  

4.1.1. Subjek Penelitian 

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner 

yang telah diperoleh. Data yang telah diperoleh harus diolah terlebih dahulu agar dapat 

dianalisis dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen 

yaitu Jenis kelamin (X1),tingkat pendidikan pemilik (X2), Pemahaman Akuntansi (X3), 

OmsetUsaha (X4), Umur usaha (X5), dan skala usaha(X6) terhadap variabel 

dependen yaitu penggunaan informasi akuntansi UMKM (Y). 

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner secara langsung 

kepada responden penelitian.Penelitian ini menggunakan teknik populasi terjangkau dalam 

pengambilan populasi dan sampel. Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target 

yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan teknik ini semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel yang berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini peneliti mengambil sampel 

yang telah membuat laporan keuangan sederhana maupun kompleks. 

Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden terlebih dahulu akandijabarkan 

gambaran umum mengenai responden yang bersangkutan. Gambaran umum responden 

didapat dari jawaban identitas diri yang tercantum dalam kuesioner yang telah 

dibagikan dan dijawab oleh responden tersebut itu sendiri.Dalam pengisian kuesioner 

peneliti menggunakan sistem tanya jawab langsung kepada responden yaitu para pemilik 

UMKM. Dari 50 kuesioner yang diajukan semuanya terisi, sehingga 100% kuesioner dapat 

digunakan. 



 

 

4.1.2. Deskripsi Responden 

Responden dari penelitian ini adalah 50 pemilik UMKM yang terdapat 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan Jaktim dengan gambaran umum responden 

sebagai berikut 

4.1.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel IV.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

Berdasarkan tabel IV.1 dari 50 responden yang menjadi subjek penelitian, dapat terlihat 

bahwa responden yang berjenis kelamin pria lebih banyak dari pada wanita yaitu sebesar 

82,00% sedangkan wanita hanya sebesar 18,00%. 

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Pemilik 

Dibawah ini akan disajikan Tabel IV.3 mengenai tingkat pendidikan pemilik UMKM 

yang berasal dari tanggapan responden untuk mengukur variabel tingkat pendidikan pemilik 

UMKM yang berawal dari SD sampai yang paling tinggi yaitu sarjana. 

Tabel IV.2 

Tingkat Pendidikan Pemilik 

 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 



 

 

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan 

SMA merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebesar 50,00%, hal ini 

didapat karena para pemilik yang telah tamat SMA lebih memilih untuk langsung terjun 

kedunia usaha karena ingin lebih cepat menghasilkan uang sendiri. Sedangkan yang 

memilik jenjang pendidikan terendah adalah Diploma dan SMP yang memiliki persentase 

yang sama yaitu sebesar 16,00%. 

4.1.2.3 Pemahaman Akuntansi 

Variabel pemahaman akutansi terdiri dari 10 butir pertanyaan yang 

terbagikedalam 2 dimensi, yaitu dimensi pemahaman deklaratif dan pemahaman 

prosedural.Besarnya skor didapat dari jumlah pertanyaan yang telah dijawab dengan 

tepat oleh responden. 

Berikut ini dalah tabel distribusi jawaban responden untuk variabel 

pemahaman akuntansi (X3): 

Tabel IV.3 

Distribusi Jawaban Pemahaman Akuntansi 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

 

4.1.243 Omset Usaha (Penjualan Pertahun)  

Tabel IV.4 

Responden Berdasarkan Penjualan Pertahun 

 



 

 

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat dilihat bahwa responden dengan penjualan 

pertahun RP 100 juta sampai Rp 499 juta memiliki persentase terbesar yaitu 

72,00%. Diikuti dengan responden yang memiliki penjualan pertahun kurang dari Rp 

100 juta yaitu dengan persentase 18,00%. Dan persentase terkecil dimiliki oleh responden 

yang memiliki penjualan pertahun antara Rp 500 juta sampai Rp 2.5 miliar. 

4.1.2.5 Umur Usaha 

Dibawah ini akan disajikan distribusi jawaban responden mengenai umur usaha perusahaan 

yang di bagi kedalam 5 pilihan jawaban dengan selisih tiap jawaban 10 tahun.Berikut ini hasil 

distribusi jawaban oleh responden terhadap variabel umur usaha (X4): 

Tabel IV.5 

Distribusi Jawaban Umur Usaha 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

4.1.2.4 Skala Usaha 

Variabel skala usaha diukur berdasarkan 3 pertanyaan yang terdiri dari 3 dimensi 

yaitu jumlah karyawan yang terdiri dari 1 pertanyaan, aset yang terdiri dari 1 pertanyaan, dan 

omset pertahun yang terdiri dari 1 pertanyaan. 

Dibawah ini akan disajikan distribusi jawaban dari responden terhadap variabel skala usaha 

(X3): 

1) Jumlah Karyawan 

Tabel IV.6 

Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 



 

 

 

Dilihat dari tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

jumlah karyawan lebih kecil dari 4 orang merupakan responden terbanyak dalam 

penelitian ini, yaitu sebesar 80,00% sedangkan usaha dengan jumlah karyawan 5 

sampai 19 orang sebesar 20,00%. 

2)  Aset Usaha  

Tabel IV.7 

Responden Berdasarkan Aset Usaha 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat dilihat bahwa persentase terbesar didapat dari 

responden yang memiliki aset usaha antara Rp 100 juta sampai Rp 499 juta yaitu sebesar 

64,00%. Sedangkan untuk persentase responden yang memiliki aset kurang dari 100 juta yaitu 

sebesar 36,00%. 

Berdasarkan dari kedua tabel diatas maka akan didapat indeks skor untuk mengukur 

skala usaha dari usaha yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel IV.8 

Distribusi Jawaban Skala Usaha 



 

 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

Dapat dilihat dari tabel IV. 8 diatas responden terbanyak dari penelitian ini didapat dari 

usaha yang memiliki skala kecil yaitu dengan persentase sebesar 60,00%, sedangkan 

persentase sisanya didapat dari usaha yang memiliki skala mikro yaitu degan persentase 

sebesar 40,00%. 

 

4.1.2.6Penggunaan Informasi AkuntansiUMKM 

Berikut disajikan tabel IV.9 hasil distribusi jawaban responden yang diajukan 

untuk mengukur tingkat penggunaan informasi akuntansi melalui tiga indikator 

yaitu informasi akuntansi statutori, informasi anggaran, dan informasi tambahan 

yang dituangkan kedalam sebelas pertanyaan dalam bentuk skala likert. Hasil dari 

distribusi jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.9 

Distribusi Jawaban Penggunaan Informasi Akuntansi 

 

Berdasarkan dari tabel IV.10 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

dari penelitian ini menjawab Sangat Tinggi (ST) yaitu dengan persentase sebesar 32,91%, 

sedangkan persentase terkecil didapat dari responden yang menjawab Sangat Tidak 

Rendah (SR) yaitu sebesar 0,72%. 



 

 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Statistik Deskriptif 

Penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan karakter sampel dalam penelitian dan juga dapat memberikan deskripsi 

data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, dan nilai rata-rata (mean) yang 

dihasilkan dari variabel penelitian. 

Berikut ini merupakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program 

SPSS Ver. 17.00 diperoleh gambaran sebagai berikut : 

Tabel IV.10 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 50 30 54 40,66 6,330 

X1 50 0 1 ,82 ,388 

X2 50 2 5 3,36 ,964 

X3 50 2 5 3,26 ,664 

X4 50 1 3 1,92 ,528 

X5 50 2 5 3,94 1,018 

X6 50 2 5 3,42 1,144 

Valid N (listwise) 50     

 

Sumber: SPSS 17.0, data diolah, 2016 

Tabel IV.10 diatas menunjukkan hasil dari pengukuran statistik deskriptif 

terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 50 sampel yang 

diolah dengan lima variabel yaitu Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan pemilik, 

Pemahaman Akuntansi,Omset Usaha,Umur Usaha dan skalausaha serta penggunaan 

informasi akuntansi. Dari kelima variabel yangdigunakan dalam penelitian ini, hanya 

variabel Y yang menggunakan skala likert.penjelasan dari masing-masing variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Jenis Kelamin (X1) 



 

 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap jenis 

kelamin pemilik menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum 

sebesar 1, dan rata-rata 0,82. 

b. Variabel Tingkat Pendidikan Pemilik (X2) 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat 

pendidikan pemilik menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum 

sebesar 5, dan rata-rata 3,36. Hal ini menggambarkan bahwa sebagain besar 

responden penelitian berpendidikan SMA dengan tingkat paling kecil SMP dan 

tertinggi Sarjana. 

c. Variabel Pemahaman Akuntansi (X3) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif diatas menggambarkan variabel 

pemahaman akuntansi dengan nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 

5, dan memiliki rata-rata 3,26, ini berarti bahwa pemahaman akuntansi para 

pemilik usaha yang menjadi responden penelitian ini mayoritas mengetahui 

akuntansi walaupun tidak terlalu mendalam. 

d. Variabel Omset Usaha (X4) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif menggambarkan variabel skala usaha 

memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 3, dan memiliki rata-rata 1,92. Hal ini 

mengartikan bahwa usaha yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas 

mempunyai omset usaha yang kecil. 

e. Variabel Umur Usaha (X5) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif terhadap variabel umur usaha 

menggambarkan nilai minimum umur usaha sebesar 2, nilai maksimum sebesar 

5,dan memiliki rata-rata sebesar 3,94. Ini mengartikan bahwa usaha-usaha 

yang menjadi responden mayoritas memiliki umur masih dibawah 10 tahun. 

f. Variabel Skala Usaha (X6) 



 

 

Hasil dari analisis statistik deskriptif terhadap variabel umur usaha 

menggambarkan nilai minimum umur usaha sebesar 2, nilai maksimum sebesar 

5,dan memiliki rata-rata sebesar 3,42. Ini mengartikan bahwa usaha-usaha 

yang menjadi responden mayoritas memiliki skala usaha kecil. 

g. Variabel Penggunaan Informasi Akuntansi (Y) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif terhadap variabel penggunaan informasi 

akuntansi UMKM menunjukkan nilai minimum dari jawaban responden sebesar 

30, nilai maksimum sebesar 54, dan rata-rata sebesar 40,66. Dengan begitu 

ini menggambarkan bahwa UMKM yang menjadi responden penelitian 

sebagaian besar menjawab sangat setuju terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

2. Uji Instrumen Penelitian 

2.1 Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas kepada 20 responden terhadap 12 pertanyaan 

yang mewakili variabel penggunaan informasi akuntansi dengan menggunakan uji dua sisi 

(two-tailed), dengan tingkat signifikansi 5% maka nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 

0,444. Butir pertanyaan dinyatakan valid apabila r hitung > dari pada r tabel.Hasil Uji 

validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada lampiran 4 dan pada tabel dibawah sebagai 

berikut: 

Tabel IV.11 

Validitas Variabel Penggunaan Informasi Akuntansi 

 



 

 

Sumber : data primer diolah, 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa butir pertanyaan 4 tidak valid karena r 

hitung lebih kecil dari r tabel yaitu 0,083 < 0,444. Butir pertanyaan nomor 4 yaitu 

laporan perubahan ekuitas, hasil yang tidak valid ini dikarenakan keadaan pasar yang 

terkadang sepi dan ramai, sehingga para pemilik UMKM tidak setiap saat membuat 

laporan keuangan tersebut dikarenakan pemilik usaha sudah mampu mengembalikan 

pinjaman modal kepada pemerintah dan menggunakan modalnya sendiri, sehingga 

kewajiban terhadap pembuatan laporan perubahan modal sudah tidak ada dan 

menyebabkan para pelaku usaha mengambaikan pembuatannya. Oleh karena itu, hal ini 

menghasilkan jawaban yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang menyebabkan 

jawaban menjadi tidak valid.Dengan begitu jumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur penggunaan informasi akuntansi menjadi 11 butir pertanyaan. 

 

2.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas ini ditujukan untuk mengukur tingkat konsistensi dan kestabilan 

jawaban responden terhadap butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam suatu instrumen 

penelitian. Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang 

mengukur variabel penggunaan informasi akuntansi yaitu sebagai berikut: 

Tabel IV.12 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penggunaan Informasi Akuntansi 

 

 

Sumber : data primer diolah, 2015 

Berdasarkan tabel IV.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha dari variabel 

penggunaan informasi akuntansi sebesar 0,830 dimana nilai tersebut lebih besar dari standar 

yang dikemukakan oleh Nunnaly (1994) yaitu 0,70, hal ini berarti butir pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel penggunaan informasi akuntansi sudah reliabel. 



 

 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Data yang baik adalah data yang bebas dari masalah-masalah uji asumsi klasik seperti 

normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak.Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), uji skewness dan kurtosis, dan uji grafik P-Plot. 

Berikut ini merupakan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

Sumber : SPSS 19, data diolah penulis, 2015 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai dari Kolmogorov-Smirnov sebesar 

0,359 dengan tingkat signifikansi 1,000. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. 



 

 

Selanjutnya uji normalitas kedua dapat dilakukan dengan cara uji skewness dan kurtosis. Uji 

ini dilakukan untuk memperjelas sebaran data agar tidak terdapat bias didalam penelitian.Nilai z 

statistik untuk skewness dan kurtosis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dalam rumus tersebut, n merupakan jumlah sampel.Dasar pengambilan keputusan 

adalah jika Zhitung < Ztabel maka data terdistribusi normal. Pada tingkat signifikansi 0,05 nilai 

Ztabel adalah ± 1,96. 

Tabel IV.15 

Uji Skewness dan Kurtosis 

 

 

Sumber : SPSS 19, data diolah, 2015 

Dari tabel diatas dapat dihitung nilai Zskewness dan Zkurtosis sebagai berikut: 

Zskewness = −0,143 = -0,413 
√6/50 

 

Zkurtosis = −0,648 = -0,935 
√24/50 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai Zskewness sebesar -0,413 sedangkan nilai 

Zkurtosis sebesar -0,935. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Zskewness 

dan Zkurtosis lebih kecil dari 1,96 yang berarti data telah terdistribusi secara 

normal. 

 

 

 



 

 

3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah antar variabel independen 

memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna.Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi, maka dapat dilihat melalui nilai value inflation 

factor (VIF) dan nilai tolerance. 

Berikut ini hasil dari uji multikolinieritas: 

Tabel IV.16 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,768 4,629  4,055 ,000   

X1 -3,058 1,409 -,187 -2,171 ,036 ,872 1,147 

X2 3,042 ,956 ,463 3,183 ,003 ,307 3,258 

X3 2,531 1,357 ,266 1,865 ,069 ,321 3,120 

X4 1,396 1,062 ,117 1,315 ,195 ,828 1,208 

X5 ,045 ,698 ,007 ,065 ,949 ,515 1,942 

X6 ,897 ,607 ,162 1,479 ,146 ,541 1,850 

a. Dependent Variable: Y ( Sumber : SPSS 17,0, data diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa nilai VIF keempat variabel independen kurang dari 

10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua 

variabel independen bebas dari multikolinieritas. 

3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji apakah persamaan regresi terdapat 

heteroskedastisitas maka digunakan uji scatter plot dan uji glejser.Penelitian ini untuk 

mengidentifikasi terjadinya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Hasil 

uji glejser adalah sebagai berikut: 



 

 

 

Tabel IV.17 

Hasil Uji Glejser 

 

 

Sumber : SPSS 17, data diolah, 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keempat variabel berada diatas 

tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 atau bisa disebut tidak ada yang signifikan. Pengambilan 

keputusan dalam uji glejser ini adalah jika variabel independen tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen berarti tidak tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas.Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini bertujuan untuk melihat kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.18 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,768 4,629  4,055 ,000   

X1 -3,058 1,409 -,187 -2,171 ,036 ,872 1,147 

X2 3,042 ,956 ,463 3,183 ,003 ,307 3,258 

X3 2,531 1,357 ,266 1,865 ,069 ,321 3,120 

X4 1,396 1,062 ,117 1,315 ,195 ,828 1,208 

X5 ,045 ,698 ,007 ,065 ,949 ,515 1,942 

X6 ,897 ,607 ,162 1,479 ,146 ,541 1,850 

a. Dependent Variable: Y ( Sumber : SPSS 17,0, data diolah 2016 
 



 

 

 

Berdasarkan hasil uji linier berganda diatas maka didapat model regresi yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 

Y = 18,766 – 3,058X1+3,042X2+2,531X3 + 1,396 X4+ 0,045 X5+ 0,897 X6+ ε 

Keterangan: 

Y = Penggunaan informasi akuntansi 

X1                  = Jenis Kelamin 

X3 = Tingkat Pendidikan  

X2 = Pemahaman akuntansi 

X3 = Skala usaha 

X4 = Umur usaha 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi 

ε = Error 

Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan: 

a. Nilai konstanta sebesar 18,766 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap 

konstan maka penggunaan informasi akuntansi sebesar 18,766. 

b. Nilai koefisien regresi variabel jenis kelamin (X1) sebesar - 3,058 artinya jika 

variabel independen lain bernilai konstan dan variabel jenis kelamin mengalami 

kenaikan 1 satuan maka jenis kelamin mengalami penurunan sebesar 3,058. 

c. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan pemilik(X2)sebesar 3,042 

artinya jika variabel independen lain bernilai konstan dan variabel jenis kelamin 

mengalami kenaikan 1 satuan maka jenis kelamin mengalami kenaikan sebesar 

3,042. 

d. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman akuntansi (X3) sebesar 2,531artinya jika 



 

 

variabel independen lain bernilai konstan dan variabel pemahaman akuntansi mengalami 

kenaikan 1 satuan, maka variabel penggunaan informasi akuntansi akan mengalami 

kenaikan 2,531. 

e. Nilai koefisien regresi variabel Omset usaha (X4)sebesar 1,396 artinya jika variabel 

independen lain bernilai konstan dan variabel skala usaha mengalami kenaikan 1 

satuan, maka variabel penggunaan infomasi akuntansi akan mengalami kenaikan 

sebesar 1,396. 

f. Nilai koefisien regresi variabel umur usaha (X5)sebesar 0,045 artinya jika variabel 

independen lain bernilai konstan dan variabel umur usaha mengalami kenaikan 1 

satuan, maka variabel penggunaan informasi akuntansi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,045. 

g. Nilai koefisien regresi variabel skala usaha (X6)sebesar 0,897 artinya jika variabel 

independen lain bernilai konstan dan variabel umur usaha mengalami kenaikan 1 

satuan, maka variabel penggunaan informasi akuntansi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,897. 

 

5. Pengujian Hipotesis 

5.1 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis parsial dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh tiap-tiap 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Jika ttabel >thitung 

maka Ho diterima dan Ha ditolak atau bila ttabel< thitung maka Ha diterima dan Ho ditolak 

dengan derajat kepercayaan 5% ttabel sebesar 2,01410. 

Tabel IV.19 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 



 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18,768 4,629  4,055 ,000   

X1 -3,058 1,409 -,187 -2,171 ,036 ,872 1,147 

X2 3,042 ,956 ,463 3,183 ,003 ,307 3,258 

X3 2,531 1,357 ,266 1,865 ,069 ,321 3,120 

X4 1,396 1,062 ,117 1,315 ,195 ,828 1,208 

X5 ,045 ,698 ,007 ,065 ,949 ,515 1,942 

X6 ,897 ,607 ,162 1,479 ,146 ,541 1,850 

a. Dependent Variable: Y ( Sumber : SPSS 17,0, data diolah 2016 

Berdasarkan tabel hasil Uji t diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut  : 

1) Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa jenis kelamin 

pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Dilihat 

dari hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai signifikansi variabel 

ini adalah 0,036 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin pemilik 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi juga semakin diterapkan 

dan dapat disimpukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. 

2) Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM.Dilihat 

dari hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai thitung SMP, SMA, 

D3 berturut-turut sebesar -7,313 < -2,722 < -0,460 di banding dengan tingkat 

pendidikan sarjana. dari nilai tersebut menunjukkan bahwa semakintinggi tingkat 

pendidikan pemilik maka penggunaan informasi akuntansi juga semakin 

diterapkan dan dapat disimpukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. 



 

 

3)  Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi 

berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Dilihat dari 

hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai thitung> ttabelyaitu sebesar 

2,426 > 2,01410 pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig variabel pemahaman 

akuntansi sebesar 0,020 < 0,05. Maka Ho ditolak dan H2 diterima, hal ini 

mengartikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel 

pemahaman akuntansi terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi, dan 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. 

4)  Hipotesis keempat 

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa skala usaha 

berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Dilihat 

dari hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai thitung> ttabel 

yaitu sebesar 2,581 > 2,01410 pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig 

variabel skala usaha sebesar 0,013 < 0,05. Maka Ho ditolak dan H3 diterima, hal 

ini mengartikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

variabel skala usaha terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi, dan 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. 

5) Hipotesis kelima 

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa umur usaha 

berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Dilihat 

dari hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai thitung> ttabel 

yaitu sebesar 2,643 > 2,01410 pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig variabel 

umur usaha sebesar 0,011 < 0,05. Maka Ho ditolak dan H4 diterima, hal ini 

mengartikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel 

umur usaha terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi, dan dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. 

6) Hipotesis Keenam 



 

 

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi 

UMKM.Dilihat dari hasil perhitungan uji t pada tabel IV.19 diatas didapat nilai 

thitung SMP, SMA, D3 berturut-turut sebesar -7,313 < -2,722 < -0,460 di banding 

dengan tingkat pendidikan sarjana.dari nilai tersebut menunjukkan bahwa 

semakintinggi tingkat pendidikan pemilik maka penggunaan informasi akuntansi 

juga semakin diterapkan dan dapat disimpukan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

5.2 Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

Uji hipotesis simultan dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).Jika Ftabel >Fhitung 

maka Ho diterima dan Ha ditolak atau bila Ftabel< Fhitung maka Ha diterima dan Ho ditolak 

dengan derajat kepercayaan 5% ttabel sebesar 2,58. 

Tabel IV.20 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1414,380 6 235,730 18,469 ,000
a
 

Residual 548,840 43 12,764   

Total 1963,220 49    

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu sebesar 

24,717 > 2,58 pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig uji F sebesar 0,000 < 0,05 make Ho 

ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh teradap penggunaan informasi akuntansi. 

5.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 



 

 

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar persentase dari variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh suatu model regresi. Berikut ini adalah hasil uji koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.21 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,849 ,720 ,681 3,573 1,787 

b. Dependent Variable: Y 

Dari tabel koefisien determinasi diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

68,1%, angka ini mengandung arti bahwa tingkat pendidikan pemilik, pemahaman 

akuntansi, skala usaha, dan umur usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. keempat variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel dependen 

sebesar 68,1% sedangkan sisanya 32,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

kedalam model regresi seperti pelatihan akuntansi, budaya organisasi, dan sektor industri. 

C. Pembahasan 

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan responden 50 UMKM yang berada di 

kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan Jakarta Timur adalah 1) tingkat 

pendidikan pemilik berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi 

UMKM, 2) pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi UMKM, 3) skala usaha berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi UMKM, 4) umur usaha berpengaruh positif signifikan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. 

Pembahasan dari masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 

IV.19 menunjukkan nilai thitung SMP, SMA,D3 dibandingkan dengan Sarjana berturut-turut 

sebesar -2,878 < -1,453 < -0,258 ini mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 



 

 

pemiliknya, perbedaan penggunaan informasi terhadap tingkat pendidikan sarjana semakin 

kecil atau dalam pengertian lain penggunaan informasi akuntansi semakin diterapkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka Ho ditolak dan H1 diterima.Ini memilik arti bahwa variabel 

independen tingkat pendidikan pemilik memiliki pengaruh yang positif terhadap penggunaan 

informasi akuntansi.Hasil yang didapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. 

Hasil regresi tingkat pendidikan pemilik yang terdapat pada tabel IV.19 juga 

menunjukkan SMP, SMA, D3 secara berturut-turut sebesar -7,313 < -2,722 < - 0,460 

artinya jika tingkat pendidikan pemilik tinggi maka akan memberikan efek penggunaan 

informasi akuntansi yang akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hipotesis yang dibangun oleh peneliti bahwa tingkat pendidikan pemilik akan mempengaruhi 

tingkat penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Hal ini dikarenakan dengan 

tingginya tingkat pendidikan seseorang maka akan menimbulkan cara berfikir yang berbeda 

juga.Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup akan lebih berfikir rasional 

terhadap hal-hal yang diperlukan untuk usahanya. Dalam penelitian ini pendidikan pemilik 

usaha mikro, kecil, dan menengah akan memberikan efek terhadap proses bisnis dan 

pengambilan keputusan penting. Pemilik yang memiliki latar belakang tinggi akan lebih 

memahami ancaman dan peluang yang ada untuk kemajuan usahanya. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pemilik usaha mikro, kecil, 

dan menengah di Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Jakarta Timur mayoritas sudah 

berada pada strata SMA ke atas.Hal ini mengindikasikan bahwa sebagain besar pemilik 

usaha sudah mengetahui sistem penggunaan informasi akuntansi. Dengan begitu 

berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM maka penggunaan informasi 

akuntansi juga akan semakin meningkat.Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh (Sitoresmi dan Fuad, 2013), Nurmala (2014), Kusuma (2013), solovida (2010), dan 

Chelsy dan Dina (2012) yanag berdasarkan hasil dari penelitian mereka, pendidikan pemilik 

semua berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

UMKM 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 

IV.19 menunjukkan nilai thitung sebesar 2,426 > ttabel 2,01410. Sementara untuk uji signifikansi 

sebesar 0,020 < 0,05, maka Ho ditolak dan H2 diterima. Ini memilik arti bahwa variabel 



 

 

independen pemahaman akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi.Hasil yang didapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. 

Hasil regresi pemahaman akuntansi yang terdapat pada tabel IV.19 

menunjukkan (2,822) artinya jika pemahaman akuntansi tinggi maka akanmemberikan 

efek penggunaan informasi akuntansi yang akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hipotesis yang dibangun oleh peneliti bahwa pemahaman akuntansi pemilik 

usaha akan mempengaruhi tingkat penggunaan informasi akuntansi UMKM. 

Penggunaan informasi akuntansi tidak akan berjalan sesuai rencana tanpa adanya 

pengetahuan terhadap akuntansi itu sendiri. Suatu informasi dapat berguna apabila disusun 

dengan tepat. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap akuntansi tersebut maka 

tidak akan bisa membuat informasi akuntansi yang sesuaidengan standar yang berlaku. Untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap akuntansi, dibutuhkannya suatu motivasi yang mendorong 

pemilik usaha untuk mempelajari akuntansi tersebut. Motivasi tersebut dapat ditumbuhkan 

dengan cara mengikuti pelatihan atau seminar, mencontoh usaha-usaha yang telah sukses, dan 

lingkungan sekitar juga ikut mempengaruhi motivasi pemilik usaha terhadap pemahaman 

akuntansi. 

Dilihat dari hasil uji yang dilakukan pada penelitian ini, sebesar 46% pemilik usaha yang 

berada di kawasan Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Jakarta Timur telah mengerti 

dan memahami dasar-dasar akuntansi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban 

yang di jawab dengan tepat oleh responden. 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman akuntansi 

pemilik usaha akan mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usahanya. Hal ini 

dikarenakan pemilik yang paham terhadap apa itu akuntansi, apa keguanaannya, dan 

bagaimana sistem kerjanya maka akan mendorong pemilik usaha tersebut untuk lebih 

menerapkan penggunaan informasi akuntansi untuk kemajuan usahanya. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2014) yang 

menyatakan bahwa pemahaman akuntansi pemilik usaha mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

 

3. Pengaruh Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 

IV.19 menunjukkan nilai thitung sebesar 2,581 > ttabel 2,01410. Sementara untuk uji signifikansi 



 

 

sebesar 0,013 < 0,05, maka Ho ditolak dan H3 diterima. Ini memilik arti bahwa variabel 

independen skala usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi.Hasil yang didapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

Hasil regresi skala usaha yang terdapat pada tabel IV.19 menunjukkan (1,364) artinya jika 

skala usahanya semakin besar maka akan memberikan efek penggunaan informasi akuntansi 

yang akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun 

oleh peneliti bahwa besar kecilnya skala usaha akan mempengaruhi tingkat penggunaan 

informasi akuntansi usaha tersebut. Karena semakin besar skala suatu usaha, maka proses 

bisnis didalamnya juga akansemakin kompleks. Dengan banyaknya kegiatan bisnis 

tersebut, dibutuhkan pengendalian dan pencatatan terhadap kinerja dari tiap kegiatan bsinis 

tersebut. 

Dalam kasus ini, informasi akuntansi dapat berguna untuk mengukur tingkat kemajuan 

dari kinerja tiap kegiatan dari proses bisnis suatu usaha, sumber untuk mengambil keputusan 

penting, dan sebagai patokan tindakan pengendalian yang diperlukan. 

Didalam penelitian ini skala usaha dari responden pengusaha UMKM di PIK 

Penggilingan Jakarta Timur mayoritas adalah usaha kecil yaitu sebesar 60%, yang diukur 

menggunakan jumlah karyawan, aset usaha, dan penjualan pertahun. Hal ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan perputaran jumlah 

karyawan untuk menentukan skala suatu usaha. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan yang dilakukan oleh Kusuma (2013), 

Solovida (2010), dan Chelsy dan Dina (2012) yang menyebutkan bahwa skala usaha tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi bahkan berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan informasi akuntansi. Namun penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Sitoresmi dan Fuad (2013) yang mengatakan bahwa skala usaha 

berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

4. Pengaruh Umur Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil uji-t yang disajikan dalam tabel 

IV.19 menunjukkan nilai thitung sebesar 2,643 > ttabel 2,01410. Sementara untuk uji signifikansi 

sebesar 0,011 < 0,05, maka Ho ditolak dan H4 diterima. Ini memilik arti bahwa variabel 

independen umur usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan 



 

 

informasi akuntansi.Hasil yang didapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) 

diterima. 

Hasil regresi umur usaha yang terdapat pada tabel IV.19 menunjukkan (2,128) artinya 

jika umur usahanya semakin muda maka akan memberikan efek penggunaan 

informasi akuntansi yang akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hipotesis yang dibangun oleh peneliti bahwa semakin lama umursuatu usaha maka tingkat 

penggunaan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat.Usaha yang telah lama 

berdiri akan lebih intens dalam penggunaan informais akuntansi dibanding usaha yang 

baru berdiri. Hal ini disebabkan karena usaha yang sudah lama berdiri lebih memiliki 

pengalaman dan pengetahuan terhadap ancaman dan peluang yang dimiliki oleh usahanya, 

termasuk pengetahuan terhadap peluang yang didapat apabila menerapkan informasi 

akuntansi pada usahanya.Dibandingkan dengan usaha yang baru berdiri, diaman 

perusahaan tersebut belum mengerti apa arti penting penggunaan informasi akuntansi, 

ketidakcukupan pengalaman untuk bersaing dengan usaha yang telah lama berdiri 

menyebabkan usaha tersebut lebih acuh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Hal ini dapat dilihat dari kondisi dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian, 

dimana terdapat beberapa usaha yang penggunaan informasi akuntansinya hanya 

berada pada tingkat sedang, yaitu dalam pengertian hanya kadang-kadang saja 

menggunakan informasi akuntansi yang seharusnya dibutuhkan untuk usaha mereka, dan 

kebanyakan hal ini didapatkan dari usaha yang berumur kurang dari 10 tahun. 

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka 

tingkat penggunaan informasi akuntansipun akan semakin diterapkan. Tentunya penggunaan 

informasi akuntansi tersebut diharapkan dapat membantu para pemilik usaha untuk 

mengukur dan meningkatkan kinerja usahanya tersebut. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan yang dilakukan oleh Kusuma (2013) dan 

Nurmala (2014) yang mengatakan bahwa umur usaha tidak mempunyaipengaruh 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi dan juga menolak teori Holmes dan 

Nicholls dalam Nurmala (2014) yang mengatakan semakin muda usia perusahaan terdapat 

kecenderungan untuk menyatakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk tujuan membuat 

keputusan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Solovida (2010), 

Sitoresmi dan Fuad (2013), dan Chelsy dan Dina (2012) yang berdasarkan hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan 

pemilik, pemahaman akuntansi, skala usaha, dan umur usaha terhadap penggunaan informasi 

akuntansi UMKM.Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah para pemilik UMKM yang 

telah membuat laporan keuangan simpel maupun kompleks.Dari kriteria tersebut jumlah populasi 

terjangkau yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 UMKM. 

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan secara kuantitatif bahwa tingkat pendidikan pemilik 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. Karena perbedaan 

tingkat pendidikan yang dimiliki para pemilik UMKM pengakibatkan perbedaan 

pemikiran dan wawasan terhadap pentingnya pembuatan laporan keuangan sebagai alat 

pengendali dalam proses bisnis suatu usaha. 

2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi 

UMKM. Ini mengandung arti bahwa apabila pemahaman akuntansi pemilik UMKM 

semakin meningkat maka UMKM cenderung lebih menggunakan informasi 

akuntansi. 

3. Skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. 

Artinya semakin besar skala usaha suatu UMKM maka tingkat penggunaan 

informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. Karena UMKM yang besar 

mempunya proses bisnis yang mendetail dan kompleks sehingga perlu adanya suatu 

pencatatan yang terstruktur untuk mengendalikan proses tersebut. 

4. Umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi UMKM. 

Artinya UMKM yang memiliki umur usaha yang ssemakin lama maka tingkat 

penggunaan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 

lamanya UMKM berdiri mengindikasikan banyaknya pengalaman yang didapat dan 



 

 

juga pelatihan-pelatihan yang mungkin diikuti selama perusahaan itu berdiri. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan 

dan saran yang peneliti sarankan antara lain: 

1. Sampel penelitian ini terbatas pada UMKM yang berada pada Perkampungan Industri 

Kecil Penggilingan Jakarta Timur sehingga hasil penelitian ini belum mewakili seluruh 

UMKM di wilayah Jakarta. Maka peneliti menyarankan untuk memperbesar sampel 

UMKM yang digunakan sebagai responden, misalnya seluruh UMKM yang terdaftar 

di Jakarta. 

2. Jangka waktu penelitian yang singkat menyebabkan sampel yang diperoleh terbatas, hal 

ini cukup memberi kesulitan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Dengan UMKM yang banyak dan harus didatangi satu persatu serta tingkat kesibukan 

para pemilik usaha menyebabkan waktu yang diperlukan untuk memperoleh data 

menjadi semakin lama sehingga semakin sulit untuk mendapatkan data responden 

yang dibutuhkan. Maka peneliti menyarankan agar menambah jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

3.    Penelitian ini hanya menggunakan kriteria pembuatan laporan keuangan simpel 

maupun kompleks untuk menentuan sampel. Peneliti menyarankan untuk menambah 

kriteria terhadap responden yang akan dijadikan sampel di penelitian selanjutnya seperti 

gender, Usia, UMKM yang mendapat kredit dari bank, dan lainnya. 

4.  

 



 

 

3. Penelitian ini hanya menggunakan kriteria pembuatan laporan keuangan simpel 

maupun kompleks untuk menentuan sampel. Peneliti menyarankan untuk menambah 

kriteria terhadap responden yang akan dijadikan sampel di penelitian selanjutnya seperti 

gender, Usia, UMKM yang mendapat kredit dari bank, dan lainnya. 

4. Saran lain bagi penelitian selanjutnya, dapat mencoba menambah atau mengganti 

variabel independen lain yang dapat mempengaruhi tingkat penggunaan informasi 

akuntansi UMKM yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti pelatihan 

akuntansi, budaya perusahaan, dan sektor usaha.
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