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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah pemberian 

informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama 

usaha dan ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam 

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dan untuk mengetahui faktor 

dominan yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan 

keuangan pada UMKM di Desa Wisata Manding. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi pada penelitian 

ini adalah UMKM di Desa Wisata Manding yang berjumlah 40 UMKM. Metode 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hanya Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi serta variabel Jenjang Pendidikan yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP. Dan  variabel Jenjang Pendidikan merupakan variabel 

dominan yang berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM di Desa Wisata Manding. 

 

Kata Kunci: SAK ETAP, UMKM, Laporan Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

kegiatan Ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan kegiatan ekonomi rakyat 

yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat 

atau keluarga. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena 

dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan 

kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keberadaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus di dukung dan di dorong 

kemampuannya agar tetap berkembang dan hidup, sehingga dapat memperluas 

kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan Ekonomi 

negara, bagi negara maju ataupun negara berkembang. Dengan kata lain, 

UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Dalam 

proses pengembangannya, UMKM mengalami beberapa kendala salah satunya 

masalah pendanaan. 

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha 

Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
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atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bagi langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini. Usaha Menengah 

adalah usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

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

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti 

memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012 tercatat 

jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 56,5 juta unit 

usaha yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada tahun 2013, 

jumlah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 57,8 

juta unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dari jumlah tersebut, 

99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% 

dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi 

dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 56% (Kementrian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Republik Indonesia, 2013). Besarnya kontribusi juga terlihat 

dari peningkatan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar 

2,41% atau 1.361.129 orang di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, UMKM 
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dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Dalam proses 

pengembangannya, UMKM mengalami beberapa kendala salah satunya masalah 

pendanaan. 

Dalam menjalankan aktivitas usahanya seringkali pengelola Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi permasalahan yang 

membuat UMKM sulit berkembang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Putri, dkk (2015) terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terutama dalam 

menghadapi era ACFTA 2015. Pertama, permasalahan yang terkait dengan 

penyusunan laporan keuangan, Kedua, permasalahan yang terkait dengan 

permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan tekhnologi dan 

keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun 

jasa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).2002:36), yaitu kesulitan 

pemasaran, kesulitan keuangan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), 

keterbatasan bahan baku, keterbatasan tekhnologi, manajerial skill, dan 

kemitraan. 

Pada tahun 2015 lalu, Indonesia menghadapi Asean Economic 

Community  (AEC), dimana persaingan pasar semakin tinggi bagi pelaku 

UMKM. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, 

maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya. 

Untuk pengembangan tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. 

Sebagian besar UMKM hanya menggunakan dana (modal) pribadi dalam 

menjalankan usahanya, dan tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan 
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uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih 

baik dibutuhkan dana yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi 

dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang 

dibutuhkan tetapi juga dana yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga seperti 

bank, KUR atau sejenisnya. Namun, fenomena yang ada, banyak UMKM saat 

ini yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka. 

Meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa didapatkan 

pada beberapa bank tertentu seperti Bank Jatim dan Bank UMKM. Alasan 

UMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala 

usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3 tahun). Alasan 

lainnya yaitu rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit. 

Salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan UMKM yang mencerminkan 

keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang 

tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya. 

Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan 

operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan 

(Putra dan Kurniawati, 2012). 

Agar dapat mengakses bank dengan mudah, maka UMKM harus 

membuat laporan keuangan. Akan tetapi, keadaan dilapangan menunjukan 

sebagian besar pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan bagi pemberi 

KUR (dalam hal ini adalah bank) sehingga membuat pihak bank sangat berhati-
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hati dalam memberikan pinjaman (Baas dan Schrooten, 2006 dalam Rudiantoro 

dan Siregar, 2011). 

Setiap usaha bagi dalam skala kecil maupun besar memerlukan laporan 

keuangan guna menganalisis kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

Ekonomi. Laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil 

perhitungan dari proses Akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu (J. Fred Weston & Thomas E. Copeland, 

1994:24). 

Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam 

memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, untuk mengetahui berapa 

tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana 

keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil 

oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi 

keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya perolehan laba. 

Pentingnya laporan keuangan didukung oleh Kasmir (2012) yang 

menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi 

kepentingan berbagai pihak, bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan Manajemen itu 

sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan. 

Masing-masing keuntungan tersendiri dari laporan keuangan. 

Menurut Raja, dkk (2010:201) ada dua jenis laporan keuangan yang perlu 

dibuat oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu menyusun 
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laporan Laba Rugi secara bulanan dan menyusun Neraca. Penyusunan laporan 

keuangan tidak hanya bermanfaat bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) tetapi juga bermanfaat bagi pihak bank atau lembaga 

keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Oleh karena itu, semakin berkembangnya usaha menuntut 

UMKM untuk menyediakan laporan keuangan dengan baik dan sesuai dengan 

standar yang berlaku.  

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan 

usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan 

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

Menengah. Meskipun peraturan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun 

pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat 

pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. Untuk mengatasi masalah 

tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah 

membuat Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang 

disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). Jika dilihat dari tingkat kekompleksitasannya, PSAK ETAP lebih 

mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan PSAK lainnya. Selain itu, 

SAK ETAP ini juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan PSAK pada 

umumnya (Tuti dan Dwijayanti, 2014). 

Jati (2009) dan Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa 

mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan tentang jumlah dana yang 
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diterima dan biaya yang dikeluarkan, keluar masuknya barang dan jumlah utang 

atau piutang yang dimiliki. Pencatatan yang seperti itu tidak dapat membantu 

mereka dalam mendapatkan akses ke bank. Akan tetapi, penerapan SAK ETAP 

tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM. Masih banyak UMKM yang tidak 

menerapkan pembukuan yang sesuai standar. Hal tersebut disebakan oleh 

banyak hal (Hutagaol, 2012), yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga 

ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa 

pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu 

rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang 

digunakan dalam proses bisnis. Oleh karena itu, mereka enggan untuk 

menerapkan pembukuan.  

Diterbitkannya SAK ETAP ini diharapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) lebih memahami penyusunan laporan keuangan dan 

menerapkan dalam kegiatan usahanya. Sehingga pelaku UMKM dapat 

mengetahui perkembangan usahanya dan dapat mengambil keputusan secara 

tepat dengan adanya pencatatan laporan keuangan. Diharapkan pula dengan 

adanya pelatihan pencatatan akuntansi dan pemahaman tentang SAK ETAP, 

UMKM untuk ke depannya dapat membuat laporan keuangan yang baik, 

sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan 

pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) serta 

Rusdiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
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positif dan signifikan antara ukuran usaha terhadap laporan keuangan sedangkan 

jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, dan lama usaha tidak 

berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Tuti 

dan Dwijayanti (2014) bahwa lama usaha, jenjang pendidikan, latar belakang 

pendidikan, pemberian informasi dan sosialisasi dan ukuran usaha tidak 

berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP. Faktor-faktor yang akan dibahas meliputi pemberian informasi dan 

sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan  

ukuran usaha. Objek penelitian ini yaitu UMKM dengan kategori usaha kecil 

dan menengah yang ada di Desa Wisata Manding. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, 

jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha berpengaruh signifikan 

terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP? 

2. Faktor manakah yang dominan dalam pemahaman  penyusunan laporan 

keuangan pada UMKM di Desa Wisata Manding? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pemberian informasi dan 

sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan 

ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

2. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi pemahaman 

UMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Desa Wisata 

Manding. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori serta sarana dalam 

menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya. 

2. Bagi UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kendala 

yang sering di hadapi UMKM dalam melakukan penyusunan laporan 

keuangan, sehingga UMKM dapat melakukan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan standart. 

3. Bagi Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan 

sebagai motivasi serta informasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya 

pada pembahasan yang berkaitan dengan UMKM. 

 

E. Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar maka pada penelitian ini peneliti 

memberi batasan. Adapun batasan penelitian ini adalah hanya meneliti Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Manding sebagai objek 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Putri, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Tantangan yang 

Dihadapi UMKM di Indonesia pada Era Asean China Free Trade Area 2015”. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat empat 

permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia terutama 

menghadapi ACFTA 2015. Pertama permasalahan penyusunan laporan  

keuangan, kedua terkait permodalan, ketiga terkait dengan permasalahan 

tekhnologi dan keempat terkait dengan pemasaran produk dan jasa Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) yang berjudul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM di 

Kabupaten Kudus”. Variabel bebas yang ada dalam penelitian ini adalah jenjang 

pendidikan (X1), latar belakang pendidikan (X2), ukuran usaha (X3), lama usaha 

(X4), sedangkan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap laporan 

keuangan UMKM di Kabupaten Kudus, sedangkan jenjang pendidikan , latar 

belakang pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan di Kabupaten Kudus. Besarnya pengaruh bersama-sama 

antara variabel jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha dan 

lama usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kudus 
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terlihat dari besarnya koefisien determinasi atau R2 yaitu sebesar 62,6% 

sedangkan sisanya 37,4% disebabkan oleh sebab yang lain diluar variabel ini. 

Rusdiantoro dan Siregar (2012) melakukan penelitian yang berjudul 

“Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ukuran usaha berpengaruh positif 

terhadap persepsi tersebut. Lama usaha justru berpengaruh negatif terhadap 

persepsi. Jenjang pendidikan terakhir beserta latar belakang pendidikannya tidak 

terbukti signifikan. Kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia masih 

tergolong rendah, sehingga menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak 

berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah kredit yang diterima. SAK ETAP 

menjadi harapan meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM menjadi 

lebih baik. Namun, masih banyak kendala diantaranya yaitu kurangnya 

pemahaman pengusaha UMKM menggunakan SAK ETAP. Sedangkan lama 

usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman SAK ETAP. 

Sixperia, dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi 

Implementasi  Standart Akuntansi Tanpa Akuntabilitas  Publik (SAK ETAP) dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Auditan pada UMKM”. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum keberadaan UMKM di Indonesia 

memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Praktek akuntansi pada 

UMKM di Indonesia masih rendah sehingga menyebabkan belum optimalnya 

pemanfaatan informasi Akuntansi dalam pengembangan UMKM. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yaitu persepsi terhadap informasi Akuntansi bagi 

UMKM. Tidak terselenggaranya praktek akuntansi bukan semata-mata 
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kesalahan pengusaha UMKM tetapi juga peran pemerintah dan masyarakat 

dalam mendorong dan memfasilitasi praktek akuntansi di UMKM. Salah satu 

penyebab sulitnya pengembangan UMKM adalah ketidakmampuan UMKM 

mengakses kredit. 

Tuti dan Dwijayanti (2014) yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak semua 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hanya lama 

usaha yang berpengaruh memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman 

UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Sedangkan latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen lain seperti 

pemberian informasidan sosialisasi serta ukuran usaha tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP. Selain itu ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman 

UMKM. 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Slovida (2010) dengan judul “ 

Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi 

Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah” 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif  semua variabel independen, 

yaitu skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan pendidikan 

pemilik atau manajer, jenis usaha, pelatihan Akuntansi serta budaya organisasi 

secara bersama-sama terhadap penyiapan dan penggunaan informasi Akuntansi, 
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terdapat pengaruh positif antara variabel independen secara sendiri-sendiri 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi Akuntansi, diantaranya adalah 

masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, pendidikan pemilik atau manajer 

pelatihan akuntansi serta budaya organisasi. Terdapat pengaruh negatif antara 

variabel skala usaha dan jenis usaha terhadap penyiapan dan penggunaan 

informasi Akuntansi. 

  

B. Landasan Teori  

1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA), selanjutnya teori tersebut terus direvisi 

dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (Achmat, 2010:55). TRA 

diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu sendiri. 

Sebaliknya, TPB dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang 

sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. TPB menjelaskan bahwa niat 

berperilaku (behavioral intention) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap 

terhadap perilaku (attitude towards behavior) dan norma subyektif 

(subjective norm), tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol keperilakuan yang 

dirasakan (perceived behavioral control). 

Kontrol keperilakuan yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman 

masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk 

melakukan perilaku tertentu (Azwar, 2003: 72). Berdasarkan Theory of 

Planed Behavior, intensi merupakan fungsi dari tiga determinan, pertama 
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yang bersifat personal, kedua merefleksikan pengaruh sosial dan ketiga 

berhubungan dengan masalah kontrol (Ajzen, 2005:34). Berikut ini adalah 

penjabaran dari variabel utama dari Theory of Planned Behavior yang terdiri 

dari: 

a) Intensi (Intention) 

Intensi merupakan komponen dalam diri individu yang mengacu 

pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Intensi 

memainkan peranan yang khas dalam mengarahkan tindakan, yakni 

menghubungkan antara pertimbangan yang mendalam yang diyakini dan 

diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu. 

Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak 

berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap 

perilakunya (Ajzen, 2005: 36). Teori ini tidak hanya menekankan pada 

rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada belief  bahwa 

target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut. 

b) Sikap Seorang Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) 

Teori ini menjelaskan tentang sikap individu terhadap suatu 

perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh perilaku  tersebut, yang diistilahkan dengan behavioral 

beliefs (keyakinan terhadap perilaku). Berdasarkan Theory Of Planned 

Behavior, seseorang yang percaya bahwa menampilkan perilaku tertentu 

akan mengarahkan pada hasil yang positif akan memiliki sikap favorable 

terhadap ditampilkannya perilaku, sedangkan orang yang percaya bahwa 
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menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang 

negatif, maka ia akan memiliki sikap unfavorable (Ajzen, 2005:37). 

Secara umum Attitude Toward The Behavior berkaitan dengan 

sikap dasar seorang (person in nature) yang berpengaruh terhadap intense 

berperilaku dan berhubungan dengan norma subjektif dan perceived 

behavioral control. 

c) Norma Subjektif (Subjective Norm) 

Subjective Norms merupakan faktor dari luar individu yang berisi 

persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak 

menyetujui suatu tingkah laku yang ditampilkan (Baron & Byrne, 2000: 

97). Norma subjektif ditentukan oleh adanya keyakinan normatif 

(normative belief) dan keinginan untuk mengikuti (motivation to comply) 

(Ajzen, 2005:38). 

Dalam Theory of Planned Behavior, Subjective Norms juga 

diidentikan dengan belief dari seseorang tentang reaksi atau pendapat 

orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu, harus, atau 

tidak boleh melakukan suatu perilaku, dan memotivasi individu untuk 

mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener, Delamater, &Myers, 

2004: 86). 

 

d) Persepsi Mengenai Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) 

Perceived Behavioral Control menggambarkan tentang perasaan 

self efficacy atau kemampuan diri individu dalam melakukan suatu 
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perilaku. Hal ini juga dikemukakan oleh Ismail dan Zain (2008: 62), yaitu 

Percieved Behavior Control merupakan persepsi individu mengenai 

kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku 

tertentu.  

Percieved Behavior Control ditentukan oleh pengalaman masa lalu 

individu juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya 

untuk melakukan suatu perilaku. Perceived Behavioral Control (PBC) 

ditentukan oleh dua faktor yaitu control beliefs (kepercayaan mengenai 

kemampuan dalam mengendalikan) dan perceived power (persepsi 

mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). 

Theory of Planned Behavior mempelajari tentang sikap terhadap 

perilaku. Penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk 

berperilaku, yaitu kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku 

tersebut dan norma subjektif. Seseorang akan menampilkan suatu 

perilaku yang positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku 

tertentu sehingga memunculkan intensi untuk berperilaku yang 

ditentukan oleh sikap. 

Selain itu ada juga faktor dari luar individu yang berisi persepsi dan 

keyakinan seseorang untuk menerima atau tidak menerima tindakan yang 

dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma 

kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku yang 

sesuai dengan kelompoknya. Teori ini juga mengemukakan kemampuan 

diri individu dalam melakukan suatu perilaku dari pengalaman masa lalu 
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individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau 

mudahnya untuk melakukan suatu perilaku yang bisa didapatkan 

informasinya dari orang lain juga. 

Tujuan dari DSAK membentuk SAK ETAP yaitu untuk membantu 

proses penyelenggaraan akuntansi secara lebih mudah dan sederhana 

bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Dengan didukung sosialisasi dan 

pelatihan dari pihak luar dapat mendorong bagian akuntansi untuk segera 

menggunakan aturan SAK ETAP tersebut di dalam penyusunan laporan 

keuangannya. 

Adanya pedoman baru tentang kemudahan SAK ETAP 

menimbulkan kepercayaan positif sehingga mereka akan termotivasi dan 

dapat mempersepsikan mudahnya menyusun laporan keuangan dengan 

prosedur aturan SAK ETAP.  

 

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Menurut Rudjito (2003) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian 

Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan 
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lapangan kerja. Definisi UMKM yang diberikan oleh beberapa lembaga, 

yaitu:  

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Mikro 

adalah: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa: 

 “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini.” 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud adalah : STIE
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a) Usaha Mikro 

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik 

orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

1) Memiliki omset bersih maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta 

rupiah) pertahun. 

2) Memiliki aset (kekayaan bersih) senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) pertahun. 

b) Usaha Kecil 

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

1) Memiliki kekayaan bersih pertahun > Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat untuk mendirikan usaha. 

2) Hasil penjualan pertahun > Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

hingga Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c) Usaha Menengah 

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 
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bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini.” 

1) Memiliki kekayaan bersih pertahun > Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) hingga mencapai Rp, 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) 

dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan pertahun sebanyak lebih dari Rp. 

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

 

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat 

(UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam 

pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM 

mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku 

ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi 

katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi 

dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi 

sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan 

nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi 
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tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi 

pengangguran. 

Suryana (2006:120) menjelaskan pada umumnya UMKM memiliki 

ciri-ciri khusus yaitu manajemen, modal, dan operasinya bersifat lokal. Pada 

UMKM manajer yang mengoperasikan perusahaan adalah pemilik yang 

mengambil berbagai keputusan secara mandiri. Modal yang diperlukan juga 

biasanya relatif kecil dan hanya dari beberapa sumber. Karena modalnya 

relatif kecil dan dikelola secara mandiri maka daerah operasinya adalah 

lokal.  

Akan tetapi, secara keseluruhan merupakan sektor yang mampu 

menyerap tenaga kerja lokal yang cukup besar dan tersebar. Prawirokusumo 

(2001: 78) menyatakan bahwa UMKM secara umum memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan 

usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain. 

2. Dalam permodalannya tidak selalu tergantung pada modal dari luar, 

UMKM dapat berkembang dengan kekuatan modal sendiri. 

3. UMKM tersebar diseluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai 

sektor, merupakan sarana distributor barang dan jasa dalam rangka 

melayani kebutuhan masyarakat. 

 

DSAK telah menerbitkan sebuah standar akuntansi keuangan yang 

dapat memudahkan UMKM dalam menyusun sebuah laporan keuangan dan 
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sudah efektif digunakan per 1 Januari 2011, yaitu SAK ETAP. Standar ini 

diharapkan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan 

yang dapat membantu proses pengembangan usaha. 

 Namun, penerapan SAK ETAP tidak mudah jika tidak dilakukan 

sosialisasi dan pemberian informasi kepada UMKM. Pemberian informasi 

dan sosialisasi sendiri merupakan sebuah metode/cara untuk mengenalkan 

dan membantu UMKM dalam mengetahui dan memahami tentang SAK 

ETAP. Selain itu, kemudahan dalam memahami SAK ETAP ini tergantung 

dari latar belakang pendidikan setiap pelaku UMKM. Dimana latar belakang 

pendidikan ini merupakan jurusan/bidang studi yang ditempuh oleh pelaku 

UMKM. 

Tidak hanya itu yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman 

UMKM, tetapi juga jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh pelaku 

UMKM. Wahyono (2012) menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah 

tingkatan atau tahapan pendidikan yang harus ditempuh berdasarkan tingkat 

perkembangan dari peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan 

kemampuan yang ingin dikembangkan. Pendidikan dapat diperoleh melalui 

jalur formal, nonformal dan informal. Selain dari segi pendidikan, tingkat 

pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP juga dapat dipengaruhi oleh 

lamanya usaha itu berdiri.  

Menurut Kusnia (2013), umur usaha adalah waktu yang dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk hidup yang menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

eksis dan mampu bersaing dalam pasar sehingga dapat mempertahankan 
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usahanya serta mencapai tujuan yang diinginkan. Ulum (2009) dalam 

Kusnia (2013) mengatakan umur usaha dihitung sejak mulai tanggal IPO 

sampai dengan tanggal laporan tahunan. Faktor lainnya seperti ukuran usaha 

juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pemahaman UMKM terhadap 

SAK ETAP. 

Ukuran usaha yaitu skala yang menunjukan besar atau kecilnya 

sebuah organisasi atau perusahaan yang dapat diukur menggunakan 

beberapa cara. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah 

perusahaan, menurut Long enecker (2001) dan Kusnia (2013) yaitu dilihat 

dari jumlah karyawan, volume penjualan dan nilai aset dari perusahaan 

tersebut. Seperti yang jelas tertuliskan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 bahwa ukuran usaha juga dapat diklasifikasikan kedalam 

beberapa kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan 

usaha besar. 

 

3. SAK ETAP (Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik) 

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP menggunakan acuan 

IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK- ETAP diterbitkan pada tahun 
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2009 yang telah berlaku efektif 1  Januari 2011 setelah diterapkan pada 1 

Januari 2010. 

SAK ini diterapkan secara reprospektif namun jika tidak praktis 

dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan 

kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset dan kewajiban jika 

tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu mereklasifikasi pos-pos yang 

sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP 

juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP. 

Ruang lingkup pengertian SAK ETAP (2009:1) menjelaskan bahwa 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas 

publik, yakni : 

a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.  

b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat 

langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat 

kredit. 

 

Kriteria ETAP di atas bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki 

akuntabilitas publik entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 

a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 
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b)  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 signifkan dapat 

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang 

mengizinkan penggunaan SAK ETAP. 

a) Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP 

Tujuan laporan keuangan (SAK ETAP 2009:2) adalah 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan 

arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 

posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. 

b) Manfaat SAK  ETAP 

 Manfaat SAK ETAP yaitu: 

1) Entitas yang dimaksud dapat menyusun laporan keuangannya 

sendiri. 

2) Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. 

3) Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana 

(dari Bank misalnya) untuk pengembangan usaha. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



27 

 

 

c) Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan SAK ETAP 

Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009 : 6-9) : 

1) Dapat dipahami 

  Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar 

laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan 

informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa 

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna 

tertentu. 

2) Relevan 

 Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan 

pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi 

hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3) Materialitas 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



28 

 

 Informasi dipandang material jika kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil 

atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya 

pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari 

kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam 

mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat 

atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak 

material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari 

posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. 

4) Keandalan 

 Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas 

dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui 

pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk 

tujuan mencapai suatu hasil tertentu. 

5) Substansi Mengungguli Bentuk 

` Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan 

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya 
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bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan 

keuangan. 

6) Pertimbangan Sehat 

 Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai 

peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan 

sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui 

penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih 

tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun 

demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan 

pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau 

pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, 

pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. 

7) Kelengkapan 

 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan 

harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan 

untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi 

tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan 

dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

8) Dapat Dibandingkan 
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 Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan 

entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi 

dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan 

laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena 

itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas 

yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus 

mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan 

akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. 

9) Tepat Waktu 

 Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu 

meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka 

waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan 

penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan 

antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah 
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bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

dalam mengambil keputusan ekonomi. 

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

 Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. 

Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses 

pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu 

ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi 

manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat 

informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna 

eksternal. 

d) Penyajian Laporan Keuangan SAK  ETAP 

SAK ETAP menjelaskan penyajian laporan keuangan secara wajar 

kedalam sub bagian, sebagai berikut (SAK ETAP, 2009: 14-18) : 

1) Penyajian Wajar 

 Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar 

mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan 

kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 

kewajiban, penghasilan dan beban. 

 

2) Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

 Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP 

harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 
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unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

3) Kelangsungan Usaha 

 Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas 

yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas 

kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. 

4) Frekuensi Pelaporan 

 Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan, 

termasuk infromasi komparatif minimum satu tahun sekali. 

5) Penyajian yang Konsisten 

 Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

antar periode harus konsisten kecuali jika terjadi perubahan yang 

signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau 

pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik 

sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. 

6) Informasi Komparatif 

 Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan 

periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP 

(termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas 

laporan keuangan. 

7) Materialitas dan Agregasi 
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 Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam 

laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan 

dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

8) Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan entitas meliputi : 

i. Neraca 

ii. Laporan laba rugi 

iii. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukan seluruh 

perubahan dalam ekuitas, atau Perubahan ekuitas selain 

perubahan yang timbul dari transaksi dengan pengusaha dalam 

kapasitasnya sebagai pengusaha; 

iv. Laporan arus kas 

v. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 

9) Identifikasi Laporan Keuangan 

 Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen 

laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika 

laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka 

laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan 

tersebut. 
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e) Laporan Keuangan SAK ETAP 

1) Neraca 

 Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, 

kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggak tertentu atau 

akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos : kas 

dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, 

properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud hutang usaha dan 

hutang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban 

diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah 

lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka 

pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak 

menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan 

(SAK ETAP, 2009:19). 

2) Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan 

beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP 

menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap 

dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi 

yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan 

bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya 

perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos : 

pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi 

yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi 
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neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya 

pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk 

memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh 

menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai 

“pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan 

atas laporan keuangan SAK ETAP, 2009:23). 

3) Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 

i. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi 

entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui 

secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, 

pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung 

pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh 

entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain 

ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut (SAK ETAP, 

2009:26). 

ii. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau 

rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode 

pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba 

menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas 

jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, 
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pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan 

perubahan kebijakan akuntansi (SAK ETAP, 2009:27). 

4) Laporan Arus Kas 

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus 

kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (SAK ETAP, 

2009:28). 

i. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, 

arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan 

peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba 

atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 

dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode 

ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak 

dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari 

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu 

dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang 

berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan (SAK 

ETAP, 2009:30). 

ii. Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan 

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal 
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dari aktvitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas 

yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit 

usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan 

sebagai arus kas dari aktivitas operasi (SAK ETAP, 2009:31) 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 

tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi 

pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan 

keuangan (SAK ETAP, 2009:34). 
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C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini adalah digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 
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D.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan dikaitkan 

dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu, maka dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Variabel pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan. 

Theory of Planned Behaviour memiliki tujuan dan manfaat untuk 

memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan di bawah 

kendali atau kemauan sendiri serta untuk mengidentifikasi arahan strategi-

strategi untuk perubahan perilaku. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu, 

pemberian informasi dan sosialisasi mengenai aturan SAK ETAP oleh pihak 

eksternal koperasi, baik dari lembaga maupun instansi terkait diyakini 

mampu menambah pengetahuan bagian akuntansi koperasi akan aturan 

SAK ETAP dan memotivasi bagian akuntansi koperasi untuk melakukan 

pemahaman yang lebih baik mengenai SAK ETAP sehingga mampu 

mendorong bagian akuntansi koperasi untuk mengambil keputusan terhadap 

penyesuaian standar atau aturan SAK ETAP tersebut dalam penyajian 

laporan keuangannya.  

 Hasil penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan antara pemberian informasi dan 

sosialisasi terhadap pemahaman pengusaha UMKM atas SAK ETAP. 

Pengusaha UMKM tersebut berpendapat masih sangat memerlukan adanya 

sosialisasi SAK ETAP dan metode sosialisasi yang diharapkan yaitu 
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pelatihan berkelanjutan dengan pemberian modul praktik. Hal ini juga 

didukung oleh hasil wawancara penelitian yang dilakukan Alfitri, et al. 

(2014) kepada pengrajin  mebel Desa Gondangsari menunjukkan bahwa 

sebagian besar pengrajin mebel mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari 

pihak yang berwenang tentang SAK ETAP, sehingga ketidaktahuan 

pengrajin mebel tentang SAK ETAP membuat persepsi terhadap SAK 

ETAP sangat rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdiantoro dan 

Siregar (2012) menunjukkan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi 

berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman usaha terkait laporan 

keuangan.  

Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan 

laporan keuangan 

 

2. Variabel latar belakang pendidikan pendidikan berpengaruh terhadap 

laporan keuangan. 

 Berdasarkan penelitian Mulyani (2014) menunjukkan hasil bahwa 

latar belakang pendidikan tidak terbukti terhadap laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukuan Solovida (2010) dan Firmansyah 

(2014) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan. 

Maka bisa dirumuskan sebagai berikut: 
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H2 : latar belakang pendidikan pendidikan berpengaruh terhadap laporan 

keuangan. 

 

3. Variabel jenjang pendidikan berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) menunjukkan hasil 

bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdiantoro dan 

Siregar (2012) yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh 

positif terhadap laporan keuangan.  

Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3 : jenjang pendidikan berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

 

4. Variabel lama usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) 

menyatakan bahwa lama usaha pengaruh signifikan terhadap pemahaman 

UMKM terhadap laporan keuangan. Umur usaha atau lama usaha dalam hal 

ini adalah lamanya suatu UMKM berdiri atau umur UMKM semenjak usaha 

tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini 

(Murniati,2002). Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penilaian suatu usaha baik oleh perbankan maupun investor, sebab 

dari usia usaha ini dapat diketahui business stage dari usaha tersebut beserta 

track record dari usaha yang dijalani selama ini. Menurut Amburgey et al. 

(1993) dan Henderson (1999), dalam Anderson dan Eshima (2011), umur 
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usaha yang semakin panjang memberikan keuntungan dalam hal telah 

mempunyai struktur dan proses yang rutin yang mendisiplinkan setiap 

tindakan perusahaan. Termasuk dalam proses tersebut adalah proses 

pembukuan. Das dan Dey (2005) menemukan adanya hubungan positif 

antara umur usaha UMKM dengan frekuensi melakukan pembukuan secara 

teratur. Sesuai dengan uraian tersebut diatas, hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Maka bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4 : lama usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. 

 

5. Variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan 

keuangan. 

 Ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam 

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, karena besar 

kecilnya sebuah usaha menjamin pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP 

lebih baik. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan 

oleh Rusdiantoro dan Siregar (2011) yang menyatakan semakin meningkat 

pertumbuhan UMKM maka kebutuhan akan adanya laporan keuangan yang 

sesuai standar akuntansi akan semakin tinggi. Oleh karena itu, UMKM akan 

meningkatkatkan pemahamannya terhadap SAK ETAP. Tetapi yang terjadi 

pada UMKM saat ini banyak usaha kecil atau bahkan mikro yang sudah 

menggunakan laporan keuangan meskipun hanya sekedar pembukuan 
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sederhana. Mereka merasa bahwa laporan keuangan penting untuk 

membantu pengembangan usaha mereka. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H5 : ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. 

 

6. Variabel pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, 

jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan. 

 Berdasarkan penelitian Mulyani (2014), Rusdiantoro dan Siregar 

(2011) , Rudiantoro dan Siregar (2012), Rusdiantoro (2014), Tuti dan 

Dwijayanti (2014), Solovida (2010) dan Firmansyah (2014), maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Variabel pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang 

pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha berpengaruh 

terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan data primer. Dimana data tersebut diperoleh dari penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden pengusaha UMKM di Desa Wisata 

Manding. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,2010:8). 

 

B. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini 

menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden pengusaha UMKM di 

Desa Wisata Manding. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

di Desa Wisata Manding. Dengan pertimbangan sesuai dengan permasalahan 
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dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka objek yang paling sesuai 

adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Manding, 

adapun alasan pengambilan tempat penelitian tersebut karena UMKM Manding 

sebagai UMKM yang telah lama beroperasi, disamping ketersediaannya data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Menurut sugiono (2009: 80) populasi adalah objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan  pengertian 

populasi menurut Indriantoro (1999: 1115) adalah sekelompok orang, kejadian 

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua para pelaku UMKM di Desa Wisata Manding. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 81). Sedangkan menurut Arikunto 

(2002) sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan di teliti. 

Jika subjeknya kurang dari 10, sebaiknya diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, dan jika subjeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25% atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

populasi UMKM di Desa Wisata Manding yang berjumlah 40 UMKM. 
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E. Teknik dan Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang peneliti gunakan termasuk ke 

dalam kelompok Nonprobability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi: 

sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, sowball (Sugiyono, 

2009:84). Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah sampling 

jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel ( Sugiyono, 2010: 124). Teknik ini dilakukan apabila populasi 

memiliki anggota yang relatif kecil atau bila peneliti ingin memuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 88) 

 

F. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen, sering disebut juga variabel terikat. Variabel dependen (Y) 

dalam penelitian ini adalah Pemahaman UMKM Dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. 

2. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau 

menjadi sebab terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. 
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 Terdapat 5 variabel independen dalam penelitian ini, yaitu : Pemberian 

Informasi dan Sosialisasi (X1), Jenjang Pendidikan (X2), Latar Belakang 

Pendidikan (X3), Lama Usaha (X4), Ukuran Usaha (X5). 

 

G.  Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Definisi operasional variabel adalah penentuan variabel sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional merupakan petunjuk 

tentang bagaimana suatu variabel diukur, sehinga peneliti dapat mengetahui baik 

buruknya pengukuran tersebut. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan variabel sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 

cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran variabel yang lebih baik. 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Dalam penelitian ini ada lima variabel yaitu Pemberian Informasi dan 

Sosialisasi (X1), Jenjang Pendidikan (X2), Latar Belakang Pendidikan (X3), 

Lama Usaha (X4), Ukuran Usaha (X5) sebagai variabel independen dan 

Pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP (Y) sebagai variabel dependen. Kelima variabel tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X1) 

Pemberian informasi dan sosialisasi merupakan usaha yang 

dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga tertentu atau pihak-
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pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan 

informasi serta pengetahuan kepada UMKM terkait isi aturan SAK ETAP.  

Variabel pemberian informasi dan sosialisasi ini diukur dengan 

menggunakan skala ordinal, jika pernah mengikuti 

sosialisasi/seminar/sejenisnya yang berhubungan dengan Laporan keuangan 

SAK ETAP > 3 kali diberi nilai “3”, sedangkan 1-3 kali diberi nilai “2”, 

serta untuk jawaban belum pernah mengikuti diberi nilai “1”. 

 

2. Latar Belakang Pendidikan (X2) 

Latar belakang pendidikan adalah yang dapat membedakan tingkat 

rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pengusaha UMKM. 

Pasalnya pengusaha UMKM dengan latar belakang pendidikan selain 

ekonomi atau akuntansi cenderung lebih lama dalam memahami proses 

penyusunan laporan keuangan berdasar SAK ETAP daripada pengusaha 

UMKM dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi 

(Rudiantoro dan Siregar, 2011). 

Latar belakang pendidikan akan diukur menggunakan skala 

nominal, jika mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi diberi nilai 

3, sedangkan jika berlatar belakang pendidikan Manajemen dan Ekonomi 

diberi nilai 2, serta untuk latar belakang pendidikan lainnya (termasuk jika 

berlatar belakang pendidikan SMA) mendapat nilai 1 (Rudiantoro dan 

Siregar, 2011). 
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3. Jenjang Pendidikan (X3) 

Sedangkan Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan tingkatan (level) yang ditempuh seseorang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai (Wahyono, 2012).  

Dalam penelitian ini variabel jenjang pendidikan diukur 

menggunakan skala ordinal yaitu variabel jenjang pendidikan diberi nilai 

“4” pada pilihan jawaban S2/S1/Diploma 3, diberi nilai “3” pada jawaban 

SMA/SMK, diberi nilai ”2” pada jawaban SMP dan diberi nilai “1” pada 

jawaban lainnya. 

4. Lama Usaha (X4) 

Lama usaha atau sering disebut sebagai umur usaha merupakan 

banyaknya waktu yang  ditempuh oleh usaha dalam menjalankan usahanya, 

untuk menunjukan kemampuan bersaingnya (Kusnia, 2013).  

Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam 

penilaian suatu usaha baik oleh perbankan maupun investor, sebab dari usia 

usaha ini dapat diketahui business stage dari usaha tersebut beserta track 

record dari usaha yang dijalani selama ini.  

Lama usaha diukur menggunakan skala ordinal. Nilai “1” diberikan 

jika lama usaha adalah 1 tahun, kemudian nilai “2” untuk lama usaha berdiri 

antara 1 tahun hingga 3 tahun, dan nilai “3” untuk lama usaha berdiri lebih 

dari 3 tahun (Rudiantoro dan Siregar, 2011). 
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5. Ukuran Usaha (X5) 

Ukuran usaha merupakan skala yang menunjukan besar kecilnya 

sebuah perusahaan, dilihat dari jumlah karyawan, volume penjualan dan 

nilai aset yang dimiliki (Long enecker, 2001 dalam Kusnia, 2013). Menurut 

Holmes dan Nicholls (1998 dalam Grace 2003) mendefinisikan ukuran 

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya 

dengan melihat total aset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan 

berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

Akuntansi.    

Variabel ukuran usaha diukur dengan menggunakan skala ordinal 

untuk mendapatkan jawaban yang valid. Pertanyaan jumlah karyawan, nilai 

“4” untuk jawaban jumlah karyawan  > 100 orang, nilai “3” untuk jawaban 

20-99 orang, nilai “2” untuk jawaban 5-19 orang, dan nilai “1” untuk 

jawaban  ≤ 4 orang. Pertanyaan nilai aset/kekayaan bersih perusahaan saat 

ini, nilai “4” untuk jawaban > 10 Milyar, nilai “3” untuk jawaban lebih dari 

500 juta - 10 Milyar. Nulai “2” untuk jawaban 50 juta – 500 juta, dan nilai 

“1” untuk jawaban  ≤ 50 juta. Sedangkan untuk pertanyaan hasil penjualan 

per tahun, diberi nilai “4” untuk jawaban > 50 Milyar, nilai “3” untuk2,5 

Milyar – 50 Milyar, nilai “2” untuk > 300 juta – 2,5 Milyar, dan nilai “1” 

untuk ≤ 300 juta per tahun. 
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6. Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP (Y) 

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan 

seseorang mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi 

memahami konsep dari fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat 

membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, 

menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, 

memperkirakan, menentukan, mengambil keputusan (Purwanto, 2007). 

Maka pemahaman SAK ETAP merupakan suatu kemampuan 

seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan 

mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam SAK ETAP. 

Kuesioner terdiri dari 7 item pernyataan diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 poin, yaitu: 

Sangat Tidak Setuju   skor 1 

Tidak Setuju    skor 2 

Kurang Setuju    skor 3 

Setuju     skor 4 

Sangat Setuju    skor 5 
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H. Data dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. 

Jenis data penelitian ini merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data 

primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner 

secara langsung kepada responden (pengusaha UMKM di Desa Wisata 

Manding).  

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan pengumpulan data penelitian pada kondisi 

tertentu yang kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti 

(Indriantoro, 1999:154). Dengan kuesioner peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi atau data yang 

relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner ini diberikan kepada pengusaha 

UMKM di Desa Wisata Manding. 

2. Dokumentasi 

Menurut Irawan (2000:70) dalam buku Sukandarrumidi (2006:100) 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada 

subjek penelitian.  

Dokumenter merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari 

berbagai catatan atau arsip penting. Metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data tentang segala penjelasan, serta menunjang validitas dan 

efektifitas dalam pengambilan data. 

 

J. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana data 

yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman dan 

interpretasi data. Didalam menganalisis data, metode yang dipakai adalah 

statistik yang diharapkan dapat membantu dan mengambil keputusan menerima 

atau menolak hipotesis. Pada proses perhitungannya dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi komputer Statistical Package For The Social Science 

17.0 (SPSS for Windows). Jika nilai signifikasi dari hasil uji Kolmogorov-

Smirnov > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi (Sulhan, dkk, 2010:24). 

1. Uji Kualitas Data 

a) Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai 

validitas yang rendah. Sebelum instrumen dikatakan valid jika mampu 

mengungkapkan data dari variabel yang telah diteliti secara cepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

dimaksud (Arikunto, 2002:144). 

Suryabrata (2008: 60) mendefinisikan uji validitas yaitu sejauh 

mana suatu instrumen merekam dan mengukur apa yang dimaksudkan 
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untuk diukur. Secara teori terdapat tiga macam validitas instrumen, yaitu 

: validitas isi, validitas construct dan validitas berdasarkan kriteria. Untuk 

menguji validitas, alat ukur dalam penelitian ini adalah validitas isi 

(content validity). Tentang validitas ini dapat disampaikan hal-hal 

pokoknya sebagai berikut:  

1) Uji ini sebenarnya untuk melihat kelayakan butir-butir pernyataan 

dalam kuesioner tersebut dapat mendefinisikan suatu variabel. 

2) Daftar pernyataan ini pada umumnya untuk mendukung suatu 

kelompok variabel tertentu. 

3) Uji validitas dilakukan dalam setiap butir soal. Hasilnya 

dibandingkan dengan r tabel/df = n-k dengan tingkat kesalahan 5%. 

4) Jika r tabel hitung, maka butir soal tersebut valid. 

 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil 

pengukuran dapat konsisten yaitu apakah alat ukur yang ada dapat 

diterapkan pada objek yang sama secara berulang dan menghasilkan 

ukuran yang mendekati sebelumnya (Singarimbun dan Efendi, 2005: 65)  

Uji reliabilitas ini menggunakan pendekatan konsistensi internal, 

yaitu suatu bentuk tes yang hanya melakukan satu kali pengenaan tes 

tunggal pada sekelompok individu sebagai subjek dengan tujuan melihat 

konsistensi antar item. Perhitungan koefisien reliabilitas dalam uji coba 
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dilakukan menggunakan program SPSS 17.0. Tentang uji reliabilitas ini 

dapat disampaikan hal-hal pokoknya sebagai berikut: 

1) Untuk memiliki kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam 

menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan construct 

sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk 

pertanyaan. 

2) Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh 

pernyataan. 

3) Jika nilai alpha > 0.60 akan disebut reliable. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda , perlu dilakukan uji 

asumsi klasik dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

tersebut menyimpang dari asumsi-asumsi klasik. 

a) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamika ada problem autokorelasi (Ghozali, 2011:110). 

Ada beberapa cara untuk melakukan pengajuan terhadap asumsi 

Autokorelasi, salah satunya Durbin-watson (d) . Durbin Watson d test ini 

mempunyai masalah yang mendasar yaitu tidak diketahui secara tepat 

mengenai distribusi dari statistik d itu sendiri. Namun demikian, Durbin 
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dan Watson telah mentabelkan nilai du dan dl untuk taraf nyata 5% dan 

1% yang selanjutnya dikenal dengan tabel Durbin Watson. Selanjutnya 

Durbin dan Watson juga telah menetapkan kaidah keputusan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Durbin dan Watson 

 

Untuk kriteria pengambilan keputusan bebas autokorelasi juga 

dapat dilakukan dengan melihat Durbin-Watson, dimana jika nilai d 

dekat dengan 2, maka asumsi autokorelasi terpenuhi. 

b) Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak adanya korelasi 

yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif sangat 

tinggi antara variabel-variabel bebas (Sulhan, dkk:2010: 15). 

DW Kesimpulan 

0 < dw < dl Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang 

perlu perbaikan 

dl < dw < du Ada autokorelasi positif tetapi lemah, dimana 

perbaikan akan lebih baik. 

du < dw < du Tidak ada masalah autokorelasi  

4-du < dw < 4-dl Masalah autokorelasi lemah, dimana perbaikan 

akan lebih baik. 

4-dl < d Masalah autokorelasi serius 
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Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dibantu dengan SPSS 17.0. Adapun deteksi adanya multikolinearitas 

yaitu sebagai berikut: 

1) Dilakukan uji simultan (uji F) signifikan, kemudian dilakukan uji 

parsial (uji t) semua variabel bebas juga signifikan. Hal ini 

menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. 

2) Besarnya VIF dan Tolerance 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah: 

mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10, 

mempunyai angka  Tolerance mendekati 1, dimana Tolerance = 

1/VIF 

3) Besaran korelasi antar variabel independen (bebas) 

Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multiko adalah 

koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah, yaitu 

dikatakan korelasi rendah < 0.05 dan korelasi tinggi > 0.05.  

 

Jika terjadi problem multikolinearitas, diatasi dengan beberapa cara: 

1) Mengeluarkan salah satu diantara variabel-variabel yang 

mempunyai hubungan kuat. Penghilangan variabel-variabel yang 

diketahui menyebabkan terjadinya masalah multikolinearitas adalah 

cara yang paling mudah, akan tetapi ini memiliki konsekuensi 

terjadinya bias spesifikasi model (specification error). Apalagi jika 
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variabel bebasnya hanya dua variabel, maka akan menyebabkan bias 

spesifikasi model dari semua model regresi sederhana. 

2) Menambah Data Baru 

Multikolinearitas merupakan segala gejala yang terjadi pada sampel, 

boleh jadi untuk sampel lain dengan variabel-variabel yang sama 

gejala multikolinearitas sangat kecil. Oleh karenanya dengan 

mengubah sampel, yaitu dengan menambah jumlah elemen sampel 

dapat mengatasi masalah ini. 

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu 

pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual 

antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut 

Heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas (Sulhan, dkk, 2010: 16). 

Heteroskedastisitas di uji dengan menggunakan uji koefisien Rank 

Spearman yaitu mengkorelasi antara absolut residual hasil regresi 

dengan semua variabel bebas yang dibantu dengan SPSS 17.0. Bila 

signifikasi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan 

regresi tersebut mengandung Heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti 

non Heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji 

dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman yaitu 
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mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua 

variabel bebas.  

 

d) Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual 

model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang 

digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov yang dibantu dengan program SPSS 17.0. Jika 

nilai signifikasi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05 maka asumsi 

normalitas terpenuhi (Sulhan, dkk, 2010: 24). 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik yang digunakan 

untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel 

terikat (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai 

ramalan dan dugaannya. Analisis regresi memiliki fungsi mengetahui 

pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial maupun secara simultan. Disamping itu , analisis regresi juga 

memiliki fungsi untuk meramalkan atau memprediksikan perubahan 

variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebasnya dan dapat 

digunakan untuk menentukan pengaruh dominan salah satu variabel 

terikatnya (Suharyadi. 2004: 469). 
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memeriksa kuatnya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka, dalam 

penelitian ini regresinya sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 250) 

Y= b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Keterangan: 

Y= Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan  

b0=  Konstanta 

b= Koefisien Regresi  

e= Kesalahan Pengganggu 

X1=  Pemberian Informasi dan Sosialisasi 

X2=  Latar Belakang Pendidikan 

X3= Jenjang Pendidikan 

X4= Lama Usaha 

X5= Ukuran Usaha  

Sedangkan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai 

dugaan atau garis regresi dengan data sampel dapat dilihat dari tingkat 

koefisien determinasinya. Menurut Suharyadi (2004: 465) koefisien 

determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independen) 

mempengaruhi variabel Y (variabel dependen). Semakin besar koefisien 

determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. 
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Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. 

Apabila nilai koefiesien sudah diketahui, maka untuk mendapatkan 

koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. 

Nilai koefisien (R) menunjukkan korelasi atau hubungan antar 

variabel dependen dan independen. Semakin mendekati angka 1, maka hal 

itu menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat (Alhusain, 2003:157). 

Pada koefisien determinasi (R2) biasanya digunakan untuk dua 

variabel independen saja. Sedangkan untuk variabel independen lebih dari 

dua, maka lebih baik mengggunakan Adjusted Rsquare (Santoso, 2001: 

167). 

4. Uji Hipotesis 

Untuk memudahkan perhitungan dalam penelitian yang akan 

dilakukan, maka akan digunakan alat bantu SPSS 17.0. Pengujian hipotesis 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Uji Signifikansi/Parsial (Uji-t) 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel perjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Uji-t digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai 

sikap koefisien regresi parsial individual terhadap variabel dependennya. 

Uji-t yaitu yaitu apabila sig. (p-value) >  maka Ho berarti variabel 

independen secara parsial tidak ada yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika sig  (p-value) <  maka 

diterima Ha berarti variabel dependen secara parsial ada yang 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sulhan,dkk, 

2010:10). 

Uji t digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Langkah-langkah yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Menentukan H0 dan Ha 

Ho = β = 0: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ha = β ≠ 0: artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2)  Level of significance =  = 0,05 

Derajat kebebasan (dk) = n-1-k 

Ttabel =  /2 ; (n-1-k)) 

3) Kriteria Pengujian: 

Daerah terima H0, H0 diterima apabila -ttabel = thitung = ttabel 

Ha ditolak apabila thitung > ttabel  atau thitung < ttabel 

 

b)  Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

1)  Merumuskan hipotesis 

Ho : b1 =b2 =b3 =b4 = b5 = b6 = 0,  artinya Pemberian informasi dan 

Sosialisasi, Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan, Lama 
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Usaha dan Ukuran Usaha secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap Pemahaman UMKM Dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. 

2) Menentukan taraf signifikansi dengan gegre of freedem (df) f1= k-1, 

dan df2= n-k dengan menentukan Ftabel dengan rumus: 

 

Fhitung = 

   

 

Dimana R2 =  

Keterangan :  

R2 = Koefisien determinasi 

ESS = Explained Sum Of Squared 

TSS = Total Sum Of Squared 

1- r2 = Residual sum of squared 

n = Jumlah Observasi/ Responden 

k = Jumlah Variabel 

3)  Pengambilan Keputusan  

Jika sig value < 0,05 maka Ho diterima 

Jika sig value > 0,05 maka Ho ditolak 
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c) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

    Analisis R² digunakan untuk mengetahui besarnya persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. 

Nilai R² akan berkisar 0 sampai 1.  

Nilai R² = 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan 

oleh variabel persamaan regresi atau variabel bebas, baik X1 maupun X2. 

Sebaliknya apabila R² = 0 menunjukan bahwa tidak ada total varian bebas 

dari persamaan regresi baik X1 maupun X2 (Purwanto dan 

Suharyadi,2008:217). 

    Menurut Lind (2002:56), nilai koefisien determinasi lebih besar 

dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat 

dengan baik atau kuat, sama dengan 0,5 dikatakan sedang atau kurang 

dari 0,5 relatif kurang baik. Apabila anda mendapatkan koefisien 

determinasi kurang dari 0,5, ada beberapa penyebab salah satu 

diantaranya adalah spesifikasi model yang salah, yaitu pemilihan 

variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Desa Wisata Manding 

1. Kondisi Geografis Desa Wisata Manding 

Secara geografis Desa Wisata Manding merupakan bagian wilayah 

Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Desa Sabdodadi kurang lebih 232,50 

Ha. Desa Sabdodadi memiliki lima pedukuhan yaitu Kadibeso, Keyongan, 

Manding, Dukuh dan Neco. Dusun Manding terletak di jalan Dr. Wahidin 

Sudiro Husodo sebelah barat jalan parangtritis km 11,5 atau dari arah 

Gabusan ke selatan sekitar 2 km. Jarak Dusun Manding ke kantor 

Kecamatan Bantul kurang lebih 6 km sedangkan jarak dusun ke ibukota 

kabupaten kurang lebih 5 km dan jarak dusun ke ibukota provinsi kurang 

lebih 15 km. Luas wilayah Dusun Manding kurang lebih 173.525 m2. 

Batas wilayah Dusun Manding : 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Neco, Sabdodadi. 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Manding Kidul, Trirenggo. 

c) Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Manding Serut, Kadibeso. 

d) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Manding Gandekan, Trirenggo. 
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2. Kondisi Demografi Dusun Manding 

a) Demografi Penduduk di Dusun Manding 

Secara demografi jumlah penduduk di Dusun Manding 1.821 jiwa 

dengan jumlah kepala rumah tangga 631 KK. 

b) Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk Dusun Manding seluruhnya 1.821 jiwa terdiri dari 902 

jiwa penduduk laki-laki dan 919 jiwa penduduk perempuan. 

c) Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Usia 

Dari data monografi Dusun Manding tahun 2015 didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

 Komposisi Penduduk Menurut Usia 

Nomor Usia Penduduk Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 < 7 tahun 179 9,83% 

2 7-14 tahun 197 10,81% 

3 15-19 tahun 134 7,36% 

4 20-24 tahun 130 7,14% 

5 25-34 tahun 293 16,1% 

6 35-50 tahun 459 25,20% 

7 <50 tahun 429 23,56% 

 Total 1.821 100% 

Sumber: data monografi Dusun Manding tahun 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Dusun 

Manding paling banyak berusia 35-50 tahun yaitu 459 jiwa (25,20 %). 

Jumlah penduduk paling sedikit adalah penduduk berusia 20-24 tahun 

sebanyak 130 jiwa (7,14 %). Penduduk usia produktif di Dusun Manding 

sangat tinggi yaitu 1.445 jiwa (79,36%). Hal ini sangat berperan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan kulit Manding. 

d) Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Pendidikan Terakhir 

Dari data monografi Dusun Manding tahun 2015 didapatkan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Tidak tamat SD/ sederajat 552 30,31 % 

2 Tamat SD/ sederajat 298 16,37 % 

3 SMP/sederajat 263 14,44% 

4 SMA/sederajat 535 29,38 % 

5 Akademi 64 3,51 % 

6 S1 dan S2 109 5,97 % 

 Total 1.821 100 % 

Sumber: data monografi Dusun Manding tahun 2015 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir penduduk Dusun Manding adalah tidak tamat 

SD/sederajat yaitu sebanyak 552 jiwa (30,31 %). Warga yang tidak tamat 
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SD/sederajat sebagian besar penduduk lansia yaitu usia di atas 60 tahun. 

Mayoritas penduduk usia produktif (15-60 tahun) di Dusun Manding 

hanya berijazah SMA/sederajat yaitu sebanyak 535 jiwa (29,38%). 

Sebagian besar penduduk Dusun Manding memilih bekerja sebagai 

pengrajin di industri kerajinan kulit Manding, selain lokasinya dekat 

dengan tempat tinggal juga bertujuan mengisi waktu luang dan 

menambah pendapatan rumah tangga. Industri kerajianan kulit Manding 

memiliki peran penting bagi pendapatan rumah tangga dan penyerapan 

tenaga kerja penduduk Dusun Manding yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah. 

e) Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Mata Pencaharian 

Dari data monografi Dusun Manding tahun 2015 didapatkan data sebagai 

berikut:  Tabel 4.3 

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 70 7,39 % 

2 Buruh Pabrik/Industri 130 13,71 % 

3 Buruh Bangunan 127 13,40 % 

4 Pedagang 386 40,72 % 

5 Transportasi 12 1,26 % 

6 Jasa 185 19,52 % 

7 Lainnya 38 4,0 % 

 Total 948 100 % 

Sumber : data monografi Dusun Manding tahun 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

penduduk Dusun Manding bermata pencaharian sebagai pedagang yaitu 

sebanyak 386 jiwa (40,72 %). Sebagian besar pedagang menjual 

barangbarang kerajianan kulit seperti: sepatu, tas, jaket, sabuk, sandal, 

topi dan souvenir-souvenir kulit. Penduduk yang bermata pencaharian di 

bidang transportasi paling rendah yaitu yaitu sebanyak 12 jiwa (1,26 %). 

Hal ini disebabkan karena Dusun Manding merupakan pusat industri 

kerajianan kulit, sehingga sebagian besar warga bekerja sebagai buruh 

industri atau pengrajin dan pedagang produk-produk kerajinan kulit. 

Dapat disimpulkan bahwa Industri kerajianan kulit banyak menyerap 

tenaga kerja warga Dusun Manding. 

f) Komposisi Penduduk Dusun Manding Menurut Jumlah Angkatan Kerja 

Dari data monografi Dusun Manding tahun 2015 didapatkan data sebagai 

berikut:  Tabel 4.4 

 Komposisi Penduduk Menurut Angkatan Kerja 

No. Usia Angkatan Kerja (tahun) Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 15-19 39 3,50 % 

2 20-24 98 8,80 % 

3 25-34 281 25,20 % 

4 35-50 434 38,92 % 

5 >50 263 23,58 % 

 Total 1.115 100% 

Sumber: data monografi Dusun Manding tahun 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angkatan kerja 

Dusun Manding paling banyak berusia 35-50 tahun sebanyak 434 jiwa 

(38,92 %). Jumlah angkatan kerja paling sedikit adalah angkatan kerja 

berusia 15-19 tahun sebanyak 39 jiwa (3,50 %). Dapat disimpulkan 

bahwa usia angkatan kerja penduduk Dusun Manding sangat tinggi yaitu 

sebanyak 1.115 jiwa, dari total jumlah penduduk di Dusun Manding 

sebanyak 1.821 jiwa. Hal ini sangat berperan dalam penyerapan tenaga 

kerja pada industri kerajinan kulit Manding. 

 

B. Pengujian dan Hasil Analisis Data 

1. Analisis Data 

Tujuan analisis adalah untuk memberi gambaran bagaimana yang 

diteliti. Melalui deskriptif ini bisa dilihat distribusi jawaban responden  

secara ringkas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

a) Deskripsi Frequensi Variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X1) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: STIE
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Tabel 4.5 

Hasil Descriptive Statistic 

Pemberian Informasi dan Sosialisasi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 22 55.0 55.0 55.0 

2 11 27.5 27.5 82.5 

3 7 17.5 17.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel yang responden berjumlah 40 orang tersebut, dapat 

dilihat bahwa jumlah responden yang pernah mengikuti 

seminar/pemberian informasi dan sosialisasi sebanyak > 3 kali berjumlah 

7 orang dengan persentase 17,5%, pernah mengikuti seminar/pemberian 

informasi dan sosialisasi sebanyak 1-3 kali berjumlah 11 orang dengan 

persentase 27,5%, dan yang belum pernah mengikuti seminar/pemberian 

informasi dan sosialisasi berjumlah 22 orang dengan persentase 55%. 

b) Deskripsi Frequensi Variabel Latar Belakang Pendidikan (X2) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: STIE
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Tabel 4.6 

Hasil Despcriptive Statistic 

Latar Belakang Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 35 87.5 87.5 87.5 

2 4 10.0 10.0 97.5 

3 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada 40 jawaban 

responden. Responden yang memiliki latar belakang pendidikan lainnya 

sebanyak 35 orang dengan persentase 87,5% dan untuk Manajemen dan 

Ekonomi sebanyak 4 orang dengan persentase 10% sedangkan Akuntansi 

hanya 1 orang dengan persentase 2,5%. 

c) Deskripsi Frequensi Variabel Jenjang Pendidikan (X3) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Hasil Despcriptive Statistic 
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Jenjang Pendidikan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 10.0 10.0 10.0 

2 2 5.0 5.0 15.0 

3 22 55.0 55.0 70.0 

4 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel di atas yang berjumlah 40 responden dapat dilihat 

bahwa jumlah responden menurut jenjang pendidikan yaitu lainnya 

berjumlah 4 orang dengan persentase 10%, SMP sebanyak 2 orang 

dengan persentase 5%, SMA/SMK sebanyak 22 orang dengan persentase 

55% dan untuk jenjang pendidikan S2/S1/Diploma 3 sebanyak 12 orang 

dengan persentase 30%. 

d) Deskripsi Frequensi Variabel Lama Usaha (X4) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Despcriptive Statistic 
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Lama Usaha 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 5.0 5.0 5.0 

2 6 15.0 15.0 20.0 

3 32 80.0 80.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel di atas dapat dilihat jumlah jawaban responden 

sebanyak 40 orang yang menjalankan usahanya lebih dari 3 tahun 

sebanyak 32 orang dengan persentase 80%, dan untuk yang menjalankan 

usahanya berkisar antara 1 sampai 3 tahun sebanyak 6 orang dengan 

persentase 15% sedangkan untuk yang menjalankan usahanya 1 tahun 

sebanyak 2 orang dengan persentase 5%. 

e) Deskripsi Frequensi Variabel Ukuran Usaha (X5) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Despcriptive Statistic 

Ukuran Usaha1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 62.5 62.5 62.5 

2 13 32.5 32.5 95.0 

3 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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Dalam tabel di atas dapat diketahui jumlah karyawan yang dimiliki 

oleh UMKM di Desa Wisata Manding yang sebanyak antara 20-99 

karyawan berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, dan yang memiliki 

karyawan sebanyak 5-19 orang berjumlah 13 orang dengan persentase 

32,5% serta yang memiliki karyawan kurang dari atau sama dengan 4 

orang berjumlah 25 orang dengan persentase 25%.  

Tabel 4.10 

Hasil Despcriptive Statistic 

Ukuran Usaha2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 35.0 35.0 35.0 

2 22 55.0 55.0 90.0 

3 4 10.0 10.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel di atas dapat diketahui nilai aset yang dimiliki oleh 

UMKM di Desa Wisata Manding yang berjumlah > 500 juta sampai 

dengan 10 Milyar rupiah sebanyak 4 orang dengan persentase 10%, 

untuk jawaban > 50 juta sampai 500 juta rupiah sebanyak 22 orang 

dengan persentase 55% sedangkan untuk jawaban ≤ 50 juta rupiah 

sebanyak 14 orang dengan persentase 35%. 

Tabel 4.11 

Hasil Despcriptive Statistic 
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Ukuran Usaha3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 60.0 60.0 60.0 

2 15 37.5 37.5 97.5 

3 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

  

Dalam tabel diatas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

hasil penjualan UMKM per tahun yang berjumlah 2,5 milyar sampai 

dengan 50 milyar sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5 persen dan 

untuk jawaban > 300 juta sampai dengan 2,5 milyar sebanyak 15 orang 

dengan persentase 37,5% sedangkan untuk jawaban ≤ 300 juta sebanyak 

24 orang dengan persentase 60%.  

f) Deskripsi Frequensi Pemahaman UMKM terhadap Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan dan diisi oleh pemilik 

UMKM di Desa Wisata Manding dapat dilihat dari hasil pengisian 

kuesioner sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Despcriptive Statistic 
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Pemahaman UMKM1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2.5 2.5 2.5 

3 1 2.5 2.5 5.0 

4 26 65.0 65.0 70.0 

5 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Saya paham bahwa laporan keuangan adalah proses 

akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada 

pemilik perusahaan.” Responden yang menjawab sangat setuju ada 12 

orang dengan persentase 30%, jawaban setuju 26 orang dengan 

persentase 65%, jawaban kurang setuju 1 orang dengan persentase 2,5% 

dan jawaban tidak setuju ada 1 orang dengan persentase 2,5%. 

Tabel 4.13 

Hasil Despcriptive Statistic 

Pemahaman UMKM2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 2.5 2.5 2.5 

4 33 82.5 82.5 85.0 

5 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Saya paham bahwa laporan keuangan menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta 

perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” Responden yang 

menjawab sangat setuju ada 6 orang dengan persentase 15%, jawaban 

setuju 33 orang dengan persentase 82,5%, jawaban kurang setuju 1 orang 

dengan persentase 2,5%. 
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Tabel 4.14 

Hasil Despcriptive Statistic 

Pemahaman UMKM3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 7.5 7.5 7.5 

3 3 7.5 7.5 15.0 

4 26 65.0 65.0 80.0 

5 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Saya dapat menggunakan laporan keuangan  perusahaan 

saya untuk mendapatkan dana guna pengembangan usaha saya.” 

Responden yang menjawab sangat setuju ada 8 orang dengan persentase 

20%, jawaban setuju 26 orang dengan persentase 65%, jawaban kurang 

setuju 3 orang dengan persentase 7,5% dan jawaban tidak setuju ada 3 

orang dengan persentase 7,5%. 

Tabel 4.15 

Hasil Despcriptive Statistic STIE
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Pemahaman UMKM4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 15.0 15.0 15.0 

3 4 10.0 10.0 25.0 

4 24 60.0 60.0 85.0 

5 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Saya paham bahwa komponen laporan keuangan meliputi 

Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus 

Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.” Responden yang menjawab 

sangat setuju ada 6 orang dengan persentase 15%, jawaban setuju 24 

orang dengan persentase 60%, jawaban kurang setuju 4 orang dengan 

persentase 10% dan jawaban tidak setuju ada 6 orang dengan persentase 

15%. 

Tabel 4.16 

Hasil Despcriptive Statistic 

Pemahaman UMKM5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 10.0 10.0 10.0 

3 3 7.5 7.5 17.5 

4 31 77.5 77.5 95.0 

5 2 5.0 5.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Saya paham apa yang dimaksud dengan aset aktiva dan 

passiva.” Responden yang menjawab sangat setuju ada 2 orang dengan 

persentase 5%, jawaban setuju 31 orang dengan persentase 77,5%, 

jawaban kurang setuju 3 orang dengan persentase 7,5% dan jawaban 

tidak setuju ada 4 orang dengan persentase 10%. 

Tabel 4.17 

Hasil Despcriptive Statistic 

Pemahaman UMKM6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 23 57.5 57.5 57.5 

3 2 5.0 5.0 62.5 

4 14 35.0 35.0 97.5 

5 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Laporan keuangan yang disusun sudah mengikuti standart 

akuntansi khusus untuk UMKM (SAK ETAP).” Responden yang 

menjawab sangat setuju ada 1 orang dengan persentase 2,5%, jawaban 

setuju 14 orang dengan persentase 35%, jawaban kurang setuju 2 orang 

dengan persentase 5% dan jawaban tidak setuju ada 23 orang dengan 

persentase 57,5%. 
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Tabel 4.18 

Hasil Despcriptive Statistic 

Pemahaman UMKM7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2.5 2.5 2.5 

3 2 5.0 5.0 7.5 

4 29 72.5 72.5 80.0 

5 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

Dalam tabel di atas dapat diketahui jawaban 40 responden untuk 

pernyataan “Laporan keuangan mempermudah saya untuk mengetahui 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan  mempermudah saya 

mendapatkan dana untuk usaha saya.” Responden yang menjawab sangat 

setuju ada 8 orang dengan persentase 20%, jawaban setuju 29 orang 

dengan persentase 72,5%, jawaban kurang setuju 2 orang dengan 

persentase 5% dan jawaban tidak setuju ada 1 orang dengan persentase 

2,5%. 

 

2. Pengujian Data 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian atas beberapa variabel 

independen yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam penyusunan 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM di Desa Wisata 

Manding. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemberian 
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Informasi dan Sosialisasi, Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan, 

Lama Usaha, dan Ukuran Usaha. 

a) Pengujian Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

Hasil uji validitas ke lima variabel independen dan satu 

variabel dependen dikenakan kepada 40 responden dapat dijabarkan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Validitas 

Butir. No Pearson 

Correlation 

Sig.(2-tailed) Keterangan 

X1 0,635 0,000 Valid 

X2 0,256 0,110 Tidak valid 

X3 0,667 0,000 Valid 

X4 0,081 0,818 Tidak valid 

X5_1 0,236 0,142 Tidak valid 

X5_2 0,358 0,023 Valid 

X5_3 0,372 0,018 Valid 

Y_1 0,791 0,000 Valid 

Y_2 0,468 0,002 Valid 

Y_3 0,369 0,019 Valid 

Y_4 0,787 0,000 Valid 

Y_5 0,554 0,000 Valid 

Y_6 0,659 0,000 Valid 

Y_7 0,395 0,012 Valid 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



84 

 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Jenjang 

Pendidikan (X3), Lama Usaha (X4), Ukuran Usaha (X5) dan 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Y) di atas semua dinyatakan valid kecuali 

Latar Belakang Pendidikan (X2), Lama Usaha (X4) dan Ukuran 

Usaha1 (X5_1), hal ini dikarenakan besarnya nilai signifikansi dari 

setiap butir item < 0,05 dan rhitung > rtabel  dengan didapat nilai rtabel 

0,312  maka  butir-butir pertanyaan dan pernyataan adalah valid atau 

sahih. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini sesuai untuk mengukur variabel Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi (X1, Jenjang Pendidikan (X3), Ukuran Usaha (X5) 

dan Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Y) dan tidak sesuai untuk mengukur 

variabel Latar Belakang Pendidikan (X2), Lama Usaha (X4) dan 

Ukuran Usaha1 (X5_1). 

2) Uji Reliabilitas 

Pengujian Cronbach’s Alpha digunakan untuk menguji 

tingkat keandalan (realibility) dari masing-masing variabel. Hasil uji 

realibilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Reliabilitas 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.757 14 

 
Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 

40 (N=40) dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan 

dari analisis. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas 

diketahui nilai Cronbach’s Alpha adalah sebesar 0,757 dengan 

jumlah pertanyaan 7 butir, dan pernyataan 7 butir. Nilai r tabel untuk 

diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% (p= 

0,05) dapat dicari berdasarkan jumlah responden 0,2573. Nilai 

Cronbach’s Alpha tersebut (0,757) lebih besar dari nilai minimal 

Cronbach’s Alpha 0,6 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa alat 

ukur dalam penelitian ini reliabilitas. 
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b) Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Autokorelasi 

Untuk menentukan adanya autokorelasi atau tidak dapat 

diketahui dari nilai Durbin Watson pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .645a .416 .330 2.876 1.919 

a. Predictors: (Constant), X5, Latar Belakang Pendidikan, Pemberian Informasi dan 

Sosialisasi, Lama Usaha, Jenjang Pendidikan 

b. Dependent Variable: Y 

 

Dari hasil pengujian di atas diperoleh nilai Durbin Watson 

1,919. Sedangkan dari tabel Durbin Watson dengan signifikansi 0,05 

dengan jumlah data (n)= 40, dan jumlah variabel independen (k)=5 

menghasilkan nilai dL sebesar 1,230 dan dU sebesar 1,786. Dengan 

demikian dapat diketahui nilai Durbin Watson berada du < DW < 4-

du yaitu sebesar 1,786 < 1,919 < 2,214 yang berarti tidak ada 

autokorelasi positif tidak ada keputusan. Hasil pengujian ini juga 

menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi 

karena nilai Durbin Watson sangat dekat dengan 2, maka asumsi 

tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. 
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2) Uji Multikolinearitas 

Adanya multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value 

atau Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi bebas 

multikolinieritas adalah mempunyai VIF disekitar angka 1, 

sedangkan batas VIF adalah 10 dan mempunyai angka tolerance 

mendekati 1. Condition Index (CI) apabila nilainya antara 10-30 

maka terajdi multikolinieritas moderat, jika lebih dari 30 maka 

terjadi multikolinieritas kuat. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas 

yang diperoleh: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing 

berada di sekitar angka kurang dari 10, sedangkan tollerance 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.088 2.987  8.399 .000   

Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi 

1.411 .663 .311 2.128 .041 .805 1.242 

Latar Belakang 

Pendidikan 

-.930 1.177 -.113 -.790 .435 .841 1.190 

Jenjang Pendidikan 1.867 .605 .465 3.087 .004 .756 1.322 

Lama Usaha -1.558 .930 -.241 -1.675 .103 .832 1.202 

X5 -.211 .344 -.092 -.614 .543 .762 1.313 

a. Dependent Variable: Y 
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dibawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

terhindar dari masalah multikolinearitas dan dapat dilanjutkan untuk 

penelitian. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil pengolahan data pada SPSS 17.0 diperoleh hasil 

uji heteroskedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.349 1.493  2.913 .006 

Pemberian Informasi dan 

Sosialisasi 

.319 .334 .172 .954 .347 

Latar Belakang 

Pendidikan 

-.400 .604 -.119 -.662 .513 

Jenjang Pendidikan -.194 .311 -.118 -.624 .537 

Lama Usaha -.667 .467 -.253 -1.428 .163 

Ukuran Usaha1 .629 .562 .261 1.119 .271 

Ukuran Usaha2 .217 .546 .095 .397 .694 

Ukuran Usaha3 -.711 .589 -.272 -1.208 .236 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 
Hasil output uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser 

menunjukkan nilai signifikansi variabel Pemberian Informasi dan 

Sosialisaasi 0,347, nilai signifikansi variabel Latar Belakang 
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Pendidikan 0,513, nilai signifikansi variabel Jenjang Pendidikan 

0,537, nilai signifikansi variabel Lama Usaha 0,163 dan nilai 

signifikansi variabel Ukuran usaha1 0,271, nilai signifikansi variabel 

Ukuran usaha2 0,694, nilai signifikansi variabel Ukuran usaha3 

0,236. Semua data tersebut nilainya lebih besar dari 0,05 ini berarti 

model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas antar 

residual, berarti lolos uji heteroskedastisitas. Pengujian dengan 

melihat grafik scaterplot, apabila titik-titik menyebar maka tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

Gambar 4.1 

 

Gambar ini menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas 

karena gambar tersebar secara acak dan tidak membentuk pola 
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sehingga data yang di dapat didalam penelitian ini dapat dilanjutkan 

ke dalam pengujian statistik selanjutnya. 

4) Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

berdistribusi normal. Untuk mendekati normalitas dapat 

menggunakan uji one-Sample Kolmogorov Smirnov. Kriteria 

pengujian jika nilai signifikansi > 0,05 maka lolos uji normalitas. 

 
Tabel 4.24 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.68550584 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .499 

Asymp. Sig. (2-tailed) .965 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji 

kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,965 > 0,05. Maka asumsi normalitas tersebut terpenuhi. 
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Hasil uji normalitas juga dapat dapat ditampilkan dalam 

bentuk grafik scaterplot sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Grafik Scaterplot Uji Normalitas 

 

Titik-titik dalam grafik terlihat lurus mengikuti garis lurus 

tidak menyebar dari arah garis sehingga model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 
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c) Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian melalui regresi linier berganda dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh variabel pemberian informasi dan sosialisasi, 

latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, dan 

ukuran usaha dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP pada UMKM di Desa Wisata Manding. Dari hasil 

pengolahan data pada SPSS 17.0 diperoleh hasil analisis regresi 

linier berganda sebagai berikut: 

 

Tabel 4.25 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.088 2.987  8.399 .000   

Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi 

1.411 .663 .311 2.128 .041 .805 1.242 

Latar Belakang 

Pendidikan 

-.930 1.177 -.113 -.790 .435 .841 1.190 

Jenjang Pendidikan 1.867 .605 .465 3.087 .004 .756 1.322 

Lama Usaha -1.558 .930 -.241 -1.675 .103 .832 1.202 

X5 -.211 .344 -.092 -.614 .543 .762 1.313 

a. Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan tabel di atas dengan memperlihatkan angka berada 

pada kolom Unstandarized Coefficients Beta maka dapat disusun 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 25.008 + 1.411X1 + (-0,930)X2 + 1.867X3 + (-1.558)X4 + (-

0,211)X5+e 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan 

beberapa hal antara lain: 

1) Apabila seluruh variabel independen yaitu variabel pemberian 

informasi dan sosialisasi (X1), latar belakang pendidikan (X2), 

jenjang pendidikan (X3), lama usaha (X4), dan ukuran usaha (X5), 

sama dengan nol maka besarnya Pemahaman UMKM dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y) sama 

dengan konstanta  yaitu 25,088. 

2) Variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X1) memiliki 

koefisien positif yaitu 1,411. Nilai koefisien positif menunjukkan 

bahwa Pemberian Informasi dan Sosialisasi berpengaruh positif 

terhadap Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Hal ini berarti bahwa terjadi 

kenaikan Pemberian Informasi dan Sosialisasi sebesar 1 satuan, 

maka Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

1,411 atau 1,41% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. 
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3) Variabel Latar Belakang Pendidikan (X2) memiliki koefisien negatif 

yaitu -0,930. Untuk setiap kontribusi dari variabel Latar Belakang 

Pendidikan (X2) akan mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y) 

sebesar -0,930 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan dan setiap 

penambahan 1 satuan maka latar belakang pendidikan akan 

meningkatkan Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP sebesar -0,93%. 

4) Variabel Jenjang Pendidikan (X3) memiliki koefisien positif yaitu 

1,867. Nilai koefisien positif yang menunjukkan Jenjang Pendidikan 

berpengaruh positif terhadap Pemahaman UMKM dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Hal ini 

berarti bahwa terjadi kenaikan Jenjang Pendidikan sebesar 1 satuan 

maka Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

1,867 atau 1,867% dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. 

5) Variabel Lama Usaha (X4) memiliki koefisien negatif yaitu sebesar 

-1,558. Untuk setiap kontribusi dari variabel Lama Usaha (X4) akan 

mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y) sebesar -1,558 dengan 

asumsi bahwa variabel lain konstan dan setiap penambahan 1 satuan 

maka lama usaha akan meningkatkan Pemahaman UMKM dalam 
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Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP sebesar -

1,558%. 

6) Variabel Ukuran Usaha (X5) memiliki koefisien negatif yaitu 

sebesar -0,211. Untuk setiap kontribusi dari variabel Ukuran Usaha 

(X5) akan mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y) sebesar -0,211 

dengan asumsi bahwa variabel lain konstan dan setiap penambahan 

1 satuan maka lama usaha akan meningkatkan Pemahaman UMKM 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

sebesar -0,21%. 

 

d) Uji Ketepatan Model 

1) Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.  

Tahap pengujian uji F statistik adalah sebagai berikut: 

H0 = 1= 2 = 3 = 4= 5= 0 berarti tidak ada pengaruh signifikan 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama. 

Ha ≠ 1≠ 2≠ 3≠ 4≠ 5 ≠ 0 berarti ada pengaruh 

signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara 

bersama-sama. Dari hasil pengolahan data pada SPSS 17.0 diperoleh 

hasil uji F sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 200.234 5 40.047 4.841 .002a 

Residual 281.266 34 8.273   

Total 481.500 39    

a. Predictors: (Constant), X5, Latar Belakang Pendidikan, Pemberian Informasi dan Sosialisasi, 

Lama Usaha, Jenjang Pendidikan 

b. Dependent Variable: Y 

 
Hasil persamaan regresi dapat dilihat bahwa nilai Fhitung 

adalah 4,841 sedangkan nilai Ftabel adalah 2,45, karena Fhitung > Ftabel 

dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

hal ini berarti secara bersama-sama variabel independen Pemberian 

Informasi dan Sosialisasi, Latar Belakang Pendidikan, Jenjang 

Pendidikan, Lama Usaha dan Ukuran Usaha berpengaruh terhadap 

variabel dependen Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. 

 

2) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap 

nilai variabel dependen. Dari hasil pengolahan data pada SPSS 17.0 

diperoleh hasil uji koefisien determinasi (R2) sebagai berikut: 

Tabel 4.27 
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Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .645a .416 .330 2.876 1.919 

a. Predictors: (Constant), X5, Latar Belakang Pendidikan, Pemberian Informasi dan 

Sosialisasi, Lama Usaha, Jenjang Pendidikan 

b. Dependent Variable: Y 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R2 sebesar 

0,416 hal ini berarti 41,6% variasi perubahan variabel  Pemahaman 

UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 

ETAP dapat dijelaskan oleh kelima variabel yaitu, Pemberian 

Informasi dan Sosialisasi, Latar Belakang Pendidikan, Jenjang 

Pendidikan, Lama Usaha dan Ukuran Usaha. Sedangkan residualnya 

58,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

e) Uji Hipotesis 

1) Uji Signifikansi/ Uji t (Parsial) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t yaitu 

untuk menguji secara parsial variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Hal ini dapat dilihat pada tabel Coefficient melalui pengujian 

hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan ttabel yaitu N= jumlah 

populasi yaitu 40 dengan signifikansi 0,05 di dapat ttabel sebesar 

1,691 jika thitung > ttabel maka maka H0 ditolak dan Ha diterima begitu 

sebaliknya. Sedangkan untuk melihat signifikansi variabel bebas 
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apabila angka signifikan <0,05. Dari hasil pengolahan data pada 

SPSS 17.0 diperoleh hasil uji t sebagai berikut: 

   Tabel 4.28 

   Hasil Uji t 

 

Dari hasil pengolahan data pada SPSS 17.0 diperoleh  hasil 

uji t sebagai berikut: 

1. Pengujian terhadap variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi 

(X1) 

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa nilai t sebesar 2,128 

lebih besar dari ttabel 1,691 dengan tingkat signifikansi 0,041 

artinya bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Karena tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung bertanda positif 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.088 2.987  8.399 .000   

Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi 

1.411 .663 .311 2.128 .041 .805 1.242 

Latar Belakang 

Pendidikan 

-.930 1.177 -.113 -.790 .435 .841 1.190 

Jenjang Pendidikan 1.867 .605 .465 3.087 .004 .756 1.322 

Lama Usaha -1.558 .930 -.241 -1.675 .103 .832 1.202 

X5 -.211 .344 -.092 -.614 .543 .762 1.313 

a. Dependent Variable: Y 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



99 

 

maka secara parsial variabel independen Pemberian Informasi 

dan Sosialisasi (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

variabel dependen Pemahaman UMKM dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y). 

 

2. Pengujian terhadap variabel Latar Belakang Pendidikan (X2) 

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa nilai t sebesar -

0,790 lebih kecil dari ttabel 1,691 dengan tingkat signifikansi 0,435. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak, nilai thitung bertanda negatif maka secara 

parsial variabel Latar Belakang Pendidikan (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Pemahaman UMKM 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

(Y). 

3. Pengujian terhadap variabel Jenjang Pendidikan (X3) 

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa nilai t sebesar 3,087 

lebih besar dari ttabel 1,691 dengan tingkat signifikansi 0,004 

artinya bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Karena tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung bertanda positif 

maka secara parsial variabel independen Jenjang Pendidikan (X3) 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Y). 
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4. Pengujian terhadap variabel Lama Usaha (X4) 

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa nilai t sebesar -

1,675 lebih kecil dari ttabel 1,691 dengan tingkat signifikansi 0,103. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak, nilai thitung bertanda negatif maka secara 

parsial variabel Lama Usaha (X4) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Pemahaman UMKM dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y). 

5. Pengujian terhadap variabel Ukuran Usaha (X5) 

Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa nilai t sebesar -

0,614 lebih kecil dari ttabel 1,691 dengan tingkat signifikansi 0,543. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak, nilai thitung bertanda negatif maka secara 

parsial variabel Ukuran Usaha (X5) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Pemahaman UMKM dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Y). 

 

C. Pembahasan dan Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X1) terhadap 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan selama periode penelitian mempengaruhi 
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Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0,041 lebih kecil dari 

0,05. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan tingkat 

signifikansi pemberian informasi dan sosialisasi adalah 0,041 dimana nilai 

tersebut < dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berarti dapat disimpulkan 

bahwa pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap 

pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP.  

Hal itu disebabkan karena banyak UMKM yang sudah banyak 

mengikuti sosialisasi atau pelatihan khusus SAK ETAP, banyak dari mereka 

yang telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan akuntansi seperti penyusunan 

laporan keuangan sederhana. Dimana secara tidak langsung penyusunan 

laporan keuangan yang diajarkan merupakan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP. Oleh sebab, pada saat mereka mendengar istilah SAK ETAP, 

mereka sudah paham dan menjawab telah mengetahuinya. 

Sebagaimana dikemukakan Ikhsan dan Ishak (2008: 3) yang 

menyatakan bahwa sistem informasi dimanfaatkan untuk membantu dalam 

proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang kompleks.  

Selanjutnya Ikhsan dan Ishak (2008: 6) menyatakan bahwa informasi 

akuntansi melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi 

keuangan memiliki tujuan yang beberapa diantaranya adalah: 
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a) Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan 

bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambialan 

keputusan dan pemberian kredit. 

b) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan 

menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta 

asal dari kekayaan tersebut. 

c) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. 

e) Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-

sumber pendanaan perusahaan. 

f) Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. 

Demikian juga Soekanto (1982: 55) mengemukakan bahwa 

sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan 

pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-

orang di sekitarnya. Senada dengan pendapat di atas. McFadden (1999: 77) 

mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa 

sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data 

tersebut. Susanto (2004: 46) dalam bukunya sistem informasi akuntansi, 

menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang 

memberikan arti dan manfaat. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) yang mengatakan bahwa 

pemberian informasi dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman 

UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Semakin baik UMKM di Desa Wisata Manding mengetahui atau mengikuti 

pemberian informasi dan sosialisasi maka semakin baik pula pemahaman 

UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

2. Pengaruh Variabel Latar Belakang Pendidikan (X2) terhadap Pemahaman 

UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan selama periode penelitian tidak mempengaruhi 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0,435 lebih besar dari 

0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP.  

Hasil ini mematahkan prediksi awal yang sesuai dengan penelitian 

Rudiantoro dan Siregar (2011) serta Sari (2011) yang menyebutkan bahwa 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, 

maka pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP akan meningkat. Karena 

individu dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan lebih mudah 

dalam memahami hal yang baru. Namun hasil penelitian tersebut tidak 

sesuai dengan penelitian kali ini. Pasalnya, banyak UMKM saat ini yang 
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tidak memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi, Manajemen atau 

Akuntansi tetapi mereka dapat memahami laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP. Karena pada saat ini banyak UMKM yang mengikuti 

pelatihan/seminar yang berhubungan dengan Ekonomi/Akuntansi, sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap penyusunan laporan 

keuangan yang baik (sesuai standar). Selain itu, dalam meningkatkan 

pemahaman seseorang terhadap laporan keuangan, orang tersebut tidak 

harus berasal dari jurusan Ekonomi, Manajemen atau Akuntansi. Tetapi 

cukup dengan pengetahuan dalam hitung-menghitung dan kemauan yang 

sangat besar terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP. Oleh karena itulah, latar belakang tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat pemahaman UMKM dalam menyusun laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tuti dan Dwijayanti 

(2014) yang menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

3. Pengaruh Variabel Jenjang Pendidikan (X3) terhadap Pemahaman UMKM 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan selama periode penelitian mempengaruhi 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0,004 lebih kecil dari 
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0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh 

terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.  

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rudiantoro dan Siregar (2011) serta Sari (2011) yang menyebutkan bahwa 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, 

maka pemahaman UMKM  terhadap SAK ETAP akan meningkat. Karena 

individu dengan jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan memudahkan 

orang tersebut dalam memahami hal yang baru. Hasibuan (2003) dalam Sari 

(2011) menyatakan bahwa pendidikan merupakan indikator yang 

mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Tingkat pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi 

pemahamannya.  

Yang terjadi pada pemilik UMKM di Desa Wisata Manding saat ini, 

tinggi rendahnya jenjang pendidikan yang pernah ditempuh mempengaruhi 

persepsi atau pandangan UMKM terhadap laporan keuangan. Dalam 

penelitian ini, banyak responden atau pelaku UMKM yang sudah memiliki 

jenjang pendidikan tinggi sehingga mereka lebih mampu menyusun laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP dibandingkan dengan pemilik UMKM 

yang mempunyai jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD/SMP), mereka 

dapat memahami laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan baik. 

Jadi, jenjang pendidikan yang dimiliki UMKM mempengaruhi pemahaman 

UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



106 

 

4. Pengaruh Variabel Lama Usaha (X4) terhadap Pemahaman UMKM dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan selama periode penelitian tidak mempengaruhi 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0,103 lebih besar dari 

0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa lama usaha tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa perusahaan 

(UMKM) yang sudah lama berdiri belum tentu memiliki pemahaman yang 

lebih baik. Karena pada saat usaha baru berdiri akan mendorong seseorang 

untuk lebih giat mencari informasi dan cara untuk mengembangkan 

usahanya. Jadi, lama usaha yang dijalankan pelaku UMKM tidak 

mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP. 

5. Pengaruh Variabel Ukuran Usaha (X5) terhadap Pemahaman UMKM 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan selama periode penelitian tidak mempengaruhi 

Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0,543 lebih besar dari 
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0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa ukuran usaha tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP, karena besar kecilnya sebuah usaha tidak 

menjamin pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP lebih baik.  

Temuan ini tidak sejalan dengan temuan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2011) yang menyatakan semakin 

meningkat pertumbuhan UMKM maka kebutuhan akan adanya laporan 

keuangan yang sesuai standar akuntansi akan semakin tinggi. Oleh karena 

itu, UMKM akan meningkatkan pemahamannya terhadap SAK ETAP. 

Tetapi yang terjadi pada UMKM saat ini banyak usaha kecil atau bahkan 

mikro yang sudah menggunakan laporan keuangan meskipun hanya sekedar 

pembukuan sederhana. Mereka merasa bahwa laporan keuangan penting 

untuk membantu pengembangan usaha mereka. Dan hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Tuti dan Dwijayanti (2014) yang menjelaskan 

bahwa ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam 

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

6. Pengaruh Variabel Jenjang Pendidikan (X3) Menjadi Faktor Paling 

Dominan terhadap Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Dari hasil analisis regresi linier berganda bahwa variabel jenjang 

pendidikan (X3) merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling 

dominan. Hal ini bisa dilihat dari uji secara parsial terhadap variabel terikat. 

Dari analisis uji t (parsial) dapat diketahui bahwa variabel Pemberian 
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Informasi dan Sosialisasi (X1) mempunyai nilai beta 0,311 dengan nilai 

signifikansi 0,041 < 0,05 dari variabel bebas lainnya. Variabel Latar 

Belakang Pendidikan (X2) mempunyai nilai beta –0,113 dengan nilai 

signifikansi 0,435 > 0,05. Variabel Jenjang Pendidikan (X3) mempunyai 

nilai beta 0,465 dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05, variabel Lama Usaha 

(X4) dengan nilai mempunyai nilai beta -0,241 dengan nilai signifikansi 

0,103 > 0,05 sedangkan variabel Ukuran Usaha (X5) mempunyai nilai beta 

-0,092 dengan nilai signifikansi 0,543 > 0,05 daripada variabel bebas 

lainnya. 

Dari uji parsial di atas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

Jenjang Pendidikan (X3) yang mempunyai pengaruh signifikan paling besar 

terhadap variabel terikat dengan nilai beta 0,465. Artinya jenjang 

pendidikan yang dimiliki oleh pelakiu UMKM di Desa Wisata Manding 

dapat mempengaruhi pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis , maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hanya pemberian 

informasi dan sosialisasi serta jenjang pendidikan yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan 

uji t diperoleh hasil nilai t sebesar 2,128 lebih besar dari ttabel 1,691 dengan 

tingkat signifikansi 0,041< 0,05 dan nilai thitung bertanda positif pada 

variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X1) dan diperoleh hasil 

bahwa nilai t sebesar 3,087 lebih besar dari ttabel 1,691 dengan tingkat 

signifikansi 0,004 < 0,05 dan nilai thitung bertanda positif. Dan dari hasil uji 

F dapat dilihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 4,841 > 2,45 dan nilai signifikansi 

0,002 < 0,005 berarti secara bersama-sama  variabel independen Pemberian 

Informasi dan Sosialisasi (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Jenjang 

Pendidikan (X3), Lama Usaha (X4), dan Ukuran Usaha (X5) berpengaruh 

terhadap variabel dependen Pemahaman UMKM dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP (Y). Sedangkan latar belakang 

pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Meskipun pelaku UMKM tidak berasal dari latar belakang pendidikan 

Ekonomi/Manajemen atau Akuntansi  tetapi mereka pernah mengikuti 

pelatihan atau sosialisasi dan sejenisnya yang berhubungan dengan 

akuntansi. Pelatihan tersebut secara tidak langsung mengajarkan proses 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Kegiatan tersebut 

menyebabkan UMKM dapat memahami penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP. Variabel independen lain seperti lama usaha serta 

ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam 

menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal itu disebabkan 

sebagian besar dari responden memiliki usaha dengan lama usaha 80% lebih 

dari 3 tahun dalam menjalankan usahanya. Selain itu, ukuran usaha juga 

tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM. Usaha dengan ukuran 

kecil pun memiliki inisiatif atau kemauan untuk menyediakan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar demi kebutuhan internal dan 

eksternalnya seperti pengajuan kredit. Hal itulah yang memicu UMKM 

untuk meningkatkan pemahamannya terhadap laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.  

2. Variabel jenjang pendidikan merupakan variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini berarti bahwa pemilik UMKM 

yang memiliki jenjang pendidikan tinggi akan lebih baik dalam menyusun 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner 

(angket) dari responden UMKM di Desa Wisata Manding yang menjadi 

subjek penelitian. 

2. Penelitian ini menggunakan lima variabel independenden yaitu Pemberian 

Informasi dan Sosialisasi (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Jenjang 

Pendidikan (X3), Lama Usaha (X4), dan Ukuran Usaha (X5). 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh peneliti antara lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya mengggunakamn variabel independen diluar 

dari penelitian ini, sehingga hasilnya akan diperoleh kesimpulan yang 

berbeda. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan obyek penelitian yang 

berbeda atau menggunakan beberapa atau salah satu UMKM non Kerajinan 

Kulit yang terdapat di Desa Wisata Manding. Berangkat dari latar belakang 

yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan untuk penelitian selanjutnya. 

2.  Diharapkan bagi manajemen UMKM di Desa Wisata Manding  melakukan 

Pemberian Informasi dan Sosialisasi secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan Pemahan UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

berdasarkan SAK ETAP agar UMKM semakin sadar akan pentingnya 

menyusun laporan keangan yang baik sesuai dengan SAK ETAP 

berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku.. Bagi UMKM, diharapkan lebih 
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giat mengikuti pemberian informasi dan sosialisasi guna memperoleh 

informasi tentang UMKM saat ini yang bermanfaat bagi kebaikan dan 

kemajuan usaha UMKM.  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menyertakan wawancara 

sehingga jawaban yang diperoleh lebih akurat karena penelitian ini 

berhubungan dengan perilaku individu sehingga membutuhkan pendekatan 

intensif.  
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