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SARI 
 
 

Kristian, Candra. 2010. Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, dan 
Pendidikan Manajer/ Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada 
Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. 
Fachrurrozie, M.Si. II. Bestari Dwi Handayani, SE. M.Si. 
 
Kata Kunci : Penggunaan informasi akuntansi, usaha kecil dan menengah. 
 

Ketidakmampuan akuntansi merupakan salah satu faktor utama yang 
menimbulkan  permasalahan  dan  mengakibatkan  kagagalan  perusahaan  kecil 
dan  menengah  dalam  mengembangkan usaha. Penelitian ini melakukan pengaruh 
skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik terhadap penggunaan informasi 
akuntansi perusahaan kecil dan menengah.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 perusahaan (BPS, 2006) dengan data 
yang dapat diolah adalah sebesar 55 responden yang terdiri dari 29 dikategorikan 
perusahaan kecil dan 26 dikategorikan sebagai perusahaan menengah. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi logistic. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang 
diajukan hanya ada satu hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang diterima yaitu 
hipotesis 1 (Terdapat pengaruh antara skala usaha, umur perusahaan, dan 
pendidikan manajer/ pemilik secara bersama-sama terhadap penggunaan informasi 
akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora), hipotesis 3 (Terdapat 
pengaruh antara umur perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi 
Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora), hipotesis 4 (Terdapat pengaruh 
antara pendidikan manajer/ pemilik usaha terhadap penggunaan informasi 
akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora). Ada satu hipotesis 
yang ditolak atau tidak ada pengaruh, hipotesis tersebut adalah hipotesis 2 ( Tidak 
terdapat pengaruh antara skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi 
usaha kecil dan menengah di Kabupaten Blora ). 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah skala usaha, umur perusahaan, dan 
pendidikan manajer/ pemilik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Seluruh variabel 
independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan informasi akuntansi pada UKM. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Kristian, Candra.2010. The Influence of business scale, firm age, and education 
owners to the use of Accounting information on Small and Medium Enterprise in 
Blora regency. Thesis Accounting Departemen. Faculty of Economics. State 
University of Semarang. Supervising I. Drs. Fachrurrozie, M.Si. II. Bestari Dwi 
Handayani, SE. M.Si. 
 
Keywords : The use of accounting information, small and medium 
enterprises. 
 

The inability of accounting is one of the main factors that cause problems and 
lead to failure of small and medium enterprises in developing business. This 
research doing about the influence of business scale, firm age, and owner 
education on the use of accounting information small and medium enterprises. 

Sample of this research are 61 firms (BPS, 2006) with data  can be proccesed 
is of 55 respondents, including 29 classified as small companies and 26 are 
categorized as midsize companies. Sampling technique using a simple random 
sampling. Technique of data collection using qustionnaires. Data analysis in this 
study using logistic regression analysis. 

Results of hypothesis testing showed that four hypothesis proposed that there 
is only one hypothesis is rejected. Accepted hypothesis of hypothesis 1 ( there are 
the influence of scale business, company age, and education managers / owners 
the use of accounting information of small and medium enterprises in Blora 
regency), hypothesis 3 ( there are between the ages corporate influence on the use 
of accounting information small and medium enterprises in Blora regency), 
hypothesis 4 ( there are influence of education manager / owners the use of 
accounting information small and medium enterprises in Blora regency). There is 
one hyphotesis that is rejected or no effect, the hypothesis is the hypothesis 2 
(there is no influence between the business scale of the use of accounting 
information small and medium enterprises in Blora regency ). 

The conclusion of this research is to scale the business, firm age and 
education sector managers/ owners partially significant effect on the use of 
accounting information on small and medium enterprises. All independent 
variables are jointly significant affect on the use of accounting information on 
SME’s. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perusahaan atau industri besar sering kali dianggap sebagai motor utama 

penggerak pembangunan ekonomi. Pengembangan industri besar yang modern 

bukan merupakan cara yang terbaik bagi upaya pembangunan ekonomi di 

negara-negara sedang berkembang, karena industri besar yang modern hanya 

memerlukan sejumlah kecil tenaga terampil sehingga gagal mengatasi problem 

pengangguran dari tenaga kerja yang kurang terampil  yang  banyak  dihadapi 

oleh negara-negara sedang berkembang. Pengembangan usaha kecil dan 

menengah (UKM) dipandang dapat mengatasi kelemahan ini, seperti halnya di 

Indonesia. Terbukti selama ini, bahwa usaha kecil dan menegah merupakan salah 

satu sektor ekonomi yang membantu memecahkan masalah tersebut, dengan 

mampu menampung jumlah tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya, baik di 

pedesaan maupun di perkotaan. 

Menurut Tambunan (2001) salah satu kelompok usaha atau perusahaan 

yang masuk kategori kecil adalah usaha rumah tangga yang tempat usahanya 

berada dalam rumah tinggal pemilik. Semakin banyak orang yang dipekerjakan 

semakin menuntut pemisahan tempat usaha dengan tempat tinggal pemilik. 

Adapun kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 yaitu (1) memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan 



2 

 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); (3) milik Warga Negara 

Indonesia; (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; (5) berbentuk usaha 

orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha 

yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Menurut Megginson & Bird (2000), 

karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah yaitu (1) manajemen 

mempunyai kebebasan dan pada umumnya pemilik bertindak sebagai manajer dari 

usahanya itu; (2) dananya berasal dari dana pribadi; dan (3) lokasi perusahaannya 

lokal, bahkan pasarnya hanya pasar lokal.  

Kekuatan ekonomi suatu negara memiliki korelasi positif dengan 

kontribusi usaha kecil  dan  menengah  terhadap  perekonomian  suatu  negara.  

Semakin  besar  kontribusi usaha kecil dan menengah semakin kuat ekonomi negara 

tersebut (Sih Darmi Astuti dan J.Widiatmoko,2003) dalam Era Astuti (2007). 

Meskipun krisis moneter melanda bangsa, usaha kecil dan menengah ternyata tetap 

mempunyai kontribusi signifikan dalam menopang produk domestik bruto bangsa 

Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Syarif Hasan 

mengatakan, Koperasi dan UKM memberikan kontribusi yang sangat tinggi 

terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia, yaitu mencapai angka 56 

persen. Oleh karena itu, Syarif Hasan optimis, pada tahun 2014 Koperasi dan 

UKM akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia.  



3 

 

Perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia tidak lepas dari 

berbagai macam masalah. Masalah umum yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan 

menengah seperti keterbatasan modal kerja, kesulitan bahan baku, keterbatasan 

teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, informasi, dan 

pemasaran (Sih Darmi Astuti dan  J.Widiatmo,2003) dalam Era Astuti (2007).  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa lemahnya usaha kecil di Indonesia disebabkan oleh 

kombinasi berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan sumber daya manusia, 

teknologi, modal dan informasi, tetapi juga karena  kurangnya  dukungan  dari  

pemerintah  dan  kurangnya  kemauan  pengusaha-pengusaha kecil dan menengah 

nasional untuk berorientasi global. 

Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi UKM, karena akuntansi 

merupakan alat yang menghasilkan output berupa  informasi yang digunakan oleh 

pengguna informasi tersebut untuk suatu pengambilan keputusan (Nicholls dan 

Holmes, 1989). Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh 

pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi juga 

bermanfaat dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi tentang 

kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan 

meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses produksi 

(Johnson dan Kaplan, 1987). Gordon dan Miller dalam Anni (2007), berpendapat 

bahwa informasi merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk 

membantu menghadapi persaingan bisnis. Informasi akuntansi menghasilkan 
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informasi yang relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, 

pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja. Informasi akuntansi memungkinkan 

manajemen untuk mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivitas 

operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Kewajiban meyelenggarakan pencatatan akuntansi bagi UKM di Indonesia 

sebenarnya telah tersirat dalam Undang-undang UKM No.9 tahun 1995, Undang-

undang Perpajakan No.2 tahun 2007 tentang Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah dan Koperasi, serta Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas yang secara tidak langsung mengisyaratkan melalui pasal 56 

yang berbunyi “Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, 

Direksi menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada Rapat Umum Pemegang 

Saham”, sehingga bagi suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan 

Terbatas, tidak terkecuali usaha kecil ataupun menengah, diwajibkan menyusun 

laporan keuangan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan 

pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi akuntansi bagi UKM. 

Namun dalam kenyataannya, sebagian besar UKM di Indonesia belum 

menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi dalam pengelolaan usahanya. 

Salah seorang manajer Klinik UKM dan Koperasi Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI), Idrus (2000), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki 

pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami 

pentingnya pencatatan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil 

memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan.  

Jika dilihat dari segi pertumbuhan, usaha kecil mengalami masalah yang 
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sama timbul pada tahap-tahap yang serupa. Ini disebabkan perusahaan tidak 

memiliki informasi, baik dari  dalam  usaha  maupun  dari  luar  usaha.  Salah  satu  

sistem informasi  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  adalah  sistem  

informasi  akuntansi.  Ketidakmampuan akuntansi merupakan faktor utama yang 

menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan kegagalan perusahaan kecil dan 

menengah dalam pengembangan usaha.  

Kelemahan yang dilakukan oleh perusahaan kecil maupun menengah masih 

sering terjadi dalam praktek akuntani. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penelitian 

Theng dan Jasmine (1996) dalam Wahyudi (2009) yang menyatakan bahwa 

ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi merupakan 

salah satu kelemahan dari sisi manajemen perusahaan. Kelemahan ini merupakan 

faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UKM dalam menggunakan usaha 

sebagaimana pendapat Theng dan Jasmine (1996), Haron dan Bala (1994) dalam 

Hadiyahfitriya (2006), mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menyediakan 

dan menggunakan informasi akuntansi sangat tergantung pada kemampuan 

pemilik untuk menjalankan teknis akuntansi. Salah satu kelemahan tersebut 

disebabkan karena kurangnya pemahaman bagi para manajer/pemilik unutk 

mengetahui informasi akuntansi bagi perkembangan perusahaan. Praktek dilapangan 

menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan kecil dan menengah yang tidak 

membuat laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, biaya produksi, 

perubahan ekuitas, arus kas. Hal yang terjadi bahwa perusahaan hanya berdasarkan 

transaksi yang dilakukan dilapangan, tanpa mengetahui seberapa besar keuntungan 

atau kerugian yang diterima tiap bulan/tahun, seberapa besar harga per-unit dengan 
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mengambil keuntungan berapa persen, dan lain-lain. Berikut data survey pada 10 

perusahaan kecil dan menengah yang ada di kabupaten Blora  yang tidak melaporkan 

keuangan : 

Tabel 1.1 
Data Survey 10 Perusahaan yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan 
Laporan Keuangan Pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora 

No  Nama Perusahaan 
Kecil dan Menengah 

Penggunaan Informasi Akuntansi 

Neraca  Laba/rugi Biaya 
produksi 

Perubahan 
ekuitas Arus kas 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

   Perusahaan Kecil                              
1  UD. Huda   √       √       √           √       √ 
2  UD. Restu Mulyo   √       √          √       √ 
3  UD. Galang Abadi      √       √          √       √ 
4  UD. Rajawali Bambu      √       √          √       √ 
5  UD. Sumber Mulyo      √       √          √       √ 
6  UD. Jati Sentosa      √       √          √       √ 
7  UD. Barokah      √       √          √       √ 
8  UD. Karya Jati      √       √          √       √ 
9  UD. Jati Makmur      √       √          √       √ 

10  UD. Intan      √       √          √       √ 

  
Perusahaan 
Menengah                              

1  CV. Rimba Jaya    √        √       √       √     √ 
2  CV. Asmira    √        √       √          √       √ 
3  UD. Mustika Jati        √      √    √       √       √ 
4  UD. Langgeng Jati        √      √    √       √       √ 
5  PT. Asmoro Jati Subur        √      √    √       √       √ 
6  UD. Jati Barokah        √      √       √          √       √ 
7  UD. Arif Jaya     √         √         √          √       √ 

8 
Sentral Mebel 
Kacangan         √      √                √       √ 

9  CV. Indowood     √         √         √       √       √ 
10  UD. Sidodadi        √      √         √       √       √ 
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Berdasarkan tabel di atas masih banyak ditemukan Usaha Kecil dan 

Menengah yang tidak melaporkan laporan keuangan secara detail atau tidak 

menggunakan laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini memberikan indikasi 

bahwa perusahaan dalam melaporkan keuangan berdasarkan kebutuhannya saja 

dan perusahaan cenderung tidak melaporkan secara kontinyu. Hal yang menjadi 

tidak menggunakan informasi akuntansi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain adalah karena skala usaha, umur perusahaan dan pendidikan pemilik. 

Berdasarkan penelitian Holmes dan Nicholls, skala usaha berhubungan 

positif dengan tingkat penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang 

diukur dengan jumlah pendapatan dan jumlah karyawan. Skala usaha merupakan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah 

karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode akuntansi (Nicholls dan Holmes, 1989).  

Umur perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan 

informasi akuntansi. Perusahaan yang memiliki usia kurang dari 10 tahun akan 

lebih banyak menyediakan informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi 

anggaran, dan informasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan suatu 

keputusan, sedangkan untuk  pendidikan manajer/ pemilik juga memiliki peran 

penting dalam penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi, karena 

kemampuan dan keahlian pemilik mempengaruhi pelaksanaan teknis akuntansi 

dalam usaha tersebut. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Holmes dan Nichols (1989) 

mengenai analisis penggunaan dan penyiapan informasi akuntansi  pada 



8 

 

perusahaan kecil. Peneliti menggunakan variabel skala usaha, umur perusahaan, 

dan pendidikan manajer/ pemilik usaha, berbeda dengan penelitian Holmes dan 

Nichols (1989) yang menggunakan variabel skala usaha, umur perusahaan, sektor 

industri dan pendidikan manjer/ pemilik perusahaan dalam penelitian ini. Hal ini 

dikarenakan, dalam penelitian Murniati (2002), Grace, (2003) dan Heni (2007) 

menyatakan bahwa sektor industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyiapan dan  penggunaan informasi akuntansi perusahaan. 

Adapun variabel tersebut digunakan dengan alasan antara lain : pemilik 

atau manajer UKM sangat dominan dalam menjalankan usaha perusahaan. 

Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer UKM ditentukan dari pendidikan 

formal yang pernah ditempuh. Tingkat pendidikan manajer atau pemilik 

menentukan pemahaman manajer/ pemilik terhadap pentingnya penggunaan 

informasi akuntansi (Holmes dan Nicholls, 1988 dan 1989).  

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan 

besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Selain itu, tingkat produktivitas perusahaan sangat tergantung pada jumlah tenaga 

kerja yang dipekerjakan, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat produktivitas perusahaan khususnya 

untuk perusahaan kecil dan menengah, sehingga kebutuhan perusahaan akan 

informasi yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat (Holmes dan Nicholls, 

1988 dan 1989; Murniati, 2002; Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006). 
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Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan beroperasi. Penggunaan 

informasi akuntansi dipengaruhi oleh faktor usia perusahaan (Holmes dan 

Nicholls, 1988 dan 1989; Murniati, 2002; Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 

2006). 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora yang mayoritas jenis usaha 

kecil dan menengahnya adalah industri mebel. Selain itu, industri kerajinan, 

makanan olahan, dan industri batu bata dan genteng berkembang pesat di saerah 

tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora karena menurut 

Disperindagkop Kabupaten Blora usaha kecil dan menengah memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya yaitu dalam bidang pemasaran, sumber daya manusia, 

operasional, administrasi dan keuangan.  Di samping itu akses usaha kecil dan 

menengah terhadap informasi akuntansi juga masih sangat kurang, sehingga 

mereka ketinggalan untuk memanfaatkan berbagai kebijakan pemerintah yang 

seharusnya dapat menjadi peluang bagi mereka. Selain itu, dari segi keuangan pun 

dirasa masih lemah dalam pengelolaanya. Keterbatasan modal dan pemanfaatan 

hasil kredit yang masih belum maksimal menjadi kendala bagi perusahaan kecil 

dan menengah unutk mengembangkan usaha mereka. Untuk itu, dengan melihat 

latar belakang permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blora dan beberapa 

penelitian terdahulu mengenai pentingnya penggunaan informasi untuk 

keberlangsungan suatu usaha, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Skala 

Usaha, Umur Perusahaan, Pendidikan Pemilik Terhadap Penggunaan Informasi 

Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Blora”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan manajer/ pemilik 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora? 

b. Apakah skala usaha berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora? 

c. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora? 

d. Apakah pendidikan manajer/ pemilik berpengaruh secara signifikan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh skala usaha, umur 

perusahaan, dan pendidikan manajer/ pemilik secara bersama-sama 

terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora. 
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b. Untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh skala usaha terhadap 

penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora. 

c. Untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh umur perusahaan 

terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan menengah di 

Kabupaten Blora. 

d. Untuk memperoleh data empiris tentang pengaruh pendidikan manajer/ 

pemilik penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi manajer 

atau pemilik usaha, bahwa terdapat pengaruh antara skala usaha, umur 

perusahaan, dan pendidikan manajer/ pemilik dengan penggunaan 

informasi akuntansi. 

b. Penelitian diharapkan dapat menjadi kesempatan mengembangkan teori-

teori yang diperoleh dibangku kuliah dan membandingkannya dengan 

praktek yang sebenarnya. 

c. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Akuntansi 

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association (1996:1) 

adalah proses mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi untuk 

membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. 

Menurut Haryono Yusuf (1992:2) menjelaskan bahwa akuntansi dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi, sedangkan 

pengertian akuntansi menurut Sofyan Safri (1994:47) adalah merupakan bahasa 

bisnis yang dapat memberikan informasi atau mengkomunikasikan kondisi bisnis 

dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada suatu periode tertentu. 

Berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa 

akuntansi merupakan sebuah sistem dimana inputnya adalah berupa transaksi atau 

kejadian ekonomi yang dialami perusahaan yang diproses dan kemudian 

dihasilkan output berupa informasi yang dapat berupa informasi kuantitatif dan 

informasi kualitatif. Dasar dari dirancangnya  akuntansi adalah untuk memenuhi 

kebutuhan praktik, artinya teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat 

dentitif dengan praktek akuntansi. Perumusan teori akuntansi timbul karena 

adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang 

dilakukan oleh akuntan atau dengan kata lain perubahan prinsip akuntansi terjadi 

terutama karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan 
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berbagai masalah akuntansi dan merumuskan kerangka teoritis untuk praktek 

akuntansi yang berterima umum. Akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu sosial 

(social science), seperti halnya ilmu sosial lainnya, karena  konsep akuntansi tidak 

didasarkan pada kebenaran yang sifatnya universal, dalam hal ini konsep 

akuntansi mengakar pada sistem nilai masyarakat dimana akuntansi dipraktekkan. 

 

2.2. Pengertian Informasi Akuntansi 

Informasi sangat dibutuhkan sekali oleh perusahaan, baik perusahaan yang 

berskala kecil maupun yang berskala besar. Informasi tersebut merupakan 

kenyataan atau bentuk-bentuk yang berguna yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan pihak manajemen. Menurut John Burch dan Gary 

Grudnitski (terjemahan Jogiyanto, 1998 :3) mengemukakan bahwa informasi 

adalah data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna 

yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan pembuatan keputusan, 

sedangkan menurut American Accounting Association (AAA, 1971) dalam Grace 

( 2003:14) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif dari 

suatu entitas yang disiapkan sesuai dengan serangkaian aturan atau standar. Selain 

itu, Raymond McLeod (2004,3) mendefinisikan informasi sebagai salah satu jenis 

utama sumber daya yang tersedia bagi manajer. Jadi, informasi memiliki peran 

yang sangat penting di dalam proses pengelolaan perusahaan untuk kelangsungan 

usahanya. Ruang lingkup informasi akuntansi meliputi informasi entitas, 

likuiditas, informasi berkenaan dengan distribusi nilai tambah diantara stake 

holder, dan sejumlah besar informasi berhubungan dengan ekonomi dalam 
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perusahaan. Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama 

digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan dan implementasi 

keputusan-keputusan tersebut (Arnold & Hope,1990) dalam Grace (2003:15). 

Belkaoui (2000:35) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi 

kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif 

tindakan. Penggunaan informasi akuntansi itu untuk perencanaan strategis, 

pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. 

Menurut Stephen A. Moscove (terjemahan Drs. Ruchayat Kosasih, 1983:6) 

mengemukakan bahwa informasi akuntansi adalah suatu komponen yang 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan 

mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan 

kepada pihak intern terutama manajemen. 

Why, What dan How adalah tiga dimensi yang terdapat dalam sistem 

informasi akuntansi (Anni, 2007). Why yaitu alasan mengapa sistem informasi 

akuntansi tersebut diperlukan dan digunakan. Hal itu untuk menjaga harta 

perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran, memajukan efisiensi usaha serta 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi kedua adalah What, yaitu 

sistem akuntansi yang membutuhkan alat-alat seperti computer, dan dimensi 

ketiga adalah How, yaitu penyusunan sistem informasi akuntansi yang baru atau 

mengubah sistem lama dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pendekatan berbeda. 
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Holmes dan Nichols (1989) dalam Hadiyah (2008) mengklasifikasikan 

informasi akuntansi dalam tiga jenis yang berbeda-beda menurut manfaat bagi 

para pemakai, yaitu : 

1. Statutory Accounting Information, merupakan informasi yang harus 

disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Ikatan akuntan Indonesia telah mengeluarkan suatu pedoman untuk 

penyusunan laporan keuangan jika disajikan kepada pihak luar perusahaan. 

Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) itu berisikan metode atau teknik-

teknik akuntansi yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan. Laporan 

keuangan yang dimaksud oleh SAK mempunyai elemen-elemen, yaitu 

neraca, laporan laba rugi, alporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

2. Budgetary Information, yaitu informasi akuntansi yang disajikan 

dalam bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam 

perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan. 

Informasi ini akan membantu manajemen untuk menjamin 

operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah 

ditetapkan. Selain itu, informasi ini digunakan untuk mengukur prestasi 

yang telah dicapai saat itu, sehingga informasi ini termasuk dalam informasi 

akuntansi manajemen yang berhubungan dengan sukses/ gagal dalam 

perusahaan kecil. Hal ini mempunyai potensi memberikan pengaruh yang 

penting terhadap prestasi sektor ekonomi. 
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3. Additional Accounting information, yaitu informasi akuntansi lain 

yang disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengambilan 

keputusan. 

Informasi akuntansi tambahan ini memfokuskan pada pemakaian 

benchmarking tools (ratio analysis, inter- firm comparison, industry trends) 

dan informasi akuntansi lainnya seperti manufacturing statement ( Grace 

2003:20). Laporan keuangan tahunan adalah sumber untuk berbagai rasio 

keuangan yang berguna untuk membuat keputusan yang berhubungan 

dengan penjelasan dan prediksi prestasi perusahaan (Devince & Seatin, 

1994) dalam Grace (2003:19). Hal ini dapat dilakukan dengan membuat 

analisis perbandingan dengan tahun sebelumnya antar divisi dalam suatu 

perusahaan. 

Menurut Anthony dan Reece (1989:5) mengolongkan informasi akuntansi 

ke dalam tiga golongan, yaitu : 

1. Informasi Operasi 

Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi 

keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi operasi 

yang terdapat pada perusahaan manufatur, antara lain informasi produksi; 

informasi pemakaian dan pembelian bahan baku; informasi penggajian; 

informasi penjualan dan lain-lain (Mulyadi, 1995:5). 

2. Informasi Akuntansi Manajemen 

Menurut Anthony dan Reece (1989:6) informasi yang khusus 

ditujukan untuk kepentingan manajemen adalah informasi akuntansi 
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manajemen. Informasi ini digunakan dalam tiga fungsi manajemen, yaitu 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Informasi akuntansi 

manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang 

disebut akuntansi manajemen ( Mulyadi, 1995: Hassen & Mowen 2005 ). 

Informasi akuntansi manajemen ini disajikan kepada manajemen perusahaan 

dalam berbagai bentuk laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan 

biaya prosuksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan 

biaya menurut aktivitas, dan lain-lain. 

3. Informasi Akuntansi Keuangan 

Informasi akuntansi keuangan digunakan baik pihak manajemen 

perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan suatu keputusan ( IAI, 2001).  

Informasi akuntansi keuangan yang disajikan untuk pihak luar 

perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, 

laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Pihak luar yang 

menggunakan laporan keuangan meliputi pemegang saham, kreditur, badan 

atau lembaga pemerintah, dan masyarakat umum dimana masing-masing 

pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Informasi ini disusun dan 

disajikan berdasarkan aturan dasar yang dinamakan Standar Akuntansi 

Keuangan ( SAK ). Laporan keuangan perusahaan yang disajikan untuk 

pihak luar perusahaan menyajikan suatu gambaran menyeluruh mengenai 
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kondisi keuangan dan hasil operasi suatu usaha organisasi. Pihak 

manajemen memerlukan informasi akuntansi keuangan yang lebih rinci 

dibandingkan dengan pihak luar perusahaan (Mulyadi,1995: Hassen & 

Mowen, 2005). 

 

2.3. Sistem Informasi Perusahaan  

Sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat berguna bagi pihak 

dalam maupun luar perusahaan, yang dihasilkan dari sistem informasi yang 

terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem 

pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif,  dan  sistem  pakar.  Sistem  

informasi  manajemen  dalam  suatu  perusahaan berdasarkan fungsinya yaitu 

terdiri dari Sistem informasi pemasaran , Sistem informasi manufaktur, 

Sistem informasi sumber daya manusia, Sistem informasi keuangan. Sistem 

informasi  akuntansi  terdiri  dari  sistem  akuntansi  keuangan  dan  sistem  

akuntansi manajemen.  

 

2.4. Manfaat Informasi Akuntansi Bagi Usaha Kecil Menengah  

Menurut Margani Pinastuti (2007), manfaat informasi akuntansi bagi 

usaha kecil dan menengah adalah : 

• Sebagai dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam 

pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, 

penetapan harga, dll. 
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• Sebagai pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pencatatan akuntansi 

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

tahun 1995 dan dalam Undang-Undang Perpajakan. 

• Sebagai bahan/ dasar untuk menilai kinerja perusahaan ( Suhairi, 2006). 

• Sebagai bahan perencanaan dan pengendalian perusahaan (Roberts, 

Dunne, dan Ezzel;1980). 

• Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, struktur 

modalnya, dan besarnya keuntungan yang diperoleh pada suatu periode 

tertentu (http://organisasi.org/). 

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

 

2.5.  Usaha Kecil dan Menengah 

2.5.1. Usaha Kecil dan Menengah 

Adanya perbedaan  pandangan  pengkajian  usaha kecil  atau  perbedaan  

pemakaian  kriteria menyebabkan belum ada keseragaman definisi usaha kecil. 

Kriteria yang dipakai untuk membedakan kelompok usaha kecil ada 

bermacam-macam diantaranya jumlah  modal yang digunakan, jumlah tenaga 

kerja, jumlah produksi, omzet penjualan, besarnya  investasi dan metode 

administrasi. Kriteria yang umum digunakan adalah jumlah tenaga  kerja,  

besarnya  modal  atau  investasi,  kapasitas  produksi  dan  jumlah  penjualan  per 

periode.  
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Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995, pengertian usaha kecil, 

menengah dan besar adalah sebagai berikut :  

1. Usaha kecil adalah kegitan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan   

serta  kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.  

2. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kriteria  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  

lebih  besar  daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha 

kecil.  

Undang-umdang tersebut lebih lanjut mengemukakan kriteria usaha kecil 

sebagai berikut :  

1. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  

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

2. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah) 

3. Milik warga negara Indonesia  

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

menengah atau usaha besar  

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Bank  Indonesia  melalui  proyek pengembangan  ″small  and  medium 

industrial enterprises″ mengkriteriakan usaha kecil dengan menekankan pada 
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jumlah aktiva yang dimiliki dan jumlah tenaga kerja, yaitu :  

1. Jumlah  aktiva  diluar  tanah  dan  persediaan  barang  dan  

bahan  paling  banyak sebesar Rp. 1 Milyar, dan  

2. Jumlah tenaga kerja antara 20 sampai dengan 150 orang  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.58 (IAI,1999), 

memberikan pengertian usaha kecil disamping dari segi jumlah aktiva dan 

tenega kerja, juga memperhatikan sifat pengelolaan usaha kecil tersebut. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa usaha kecil sebagai bisnis yang memiliki 

karyawan sedikit atau tingkat perputaran aktiva yang rendah atau total aktiva 

yang rendah. Kemudian yang dimaksud sifat pengelolaan usaha kecil adalah :  

1. Pemisahan tugas 

yang terbatas 

2. Dominasi oleh 

manajemen senior atau pemilik terhadap aspek ekonomi bisnis.  

Definisi perusahaan skala kecil dan menengah untuk tujuan penelitian ini 

mengacu pada pengelompokkan perusahaan menurut skala usaha yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (2002). Hal ini dengan alasan bahwa 

pemisahan yang dilakukan secara tegas antara usaha industri pengolahan skala 

kecil, menengah dan besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

pengelompokkan industri pengolahan skala kecil, menengah dan besar  

ditekankan  pada  jumlah  karyawan.  Usaha  industri  pengolahan  yang  

memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang dikelompokkan sebagai industri 

rumah tangga. Usaha industri pengolahan yang memiliki tenaga kerja  5 



22 

 

sampai dengan  19 orang termasuk perusahaan kecil. Industri yang memiliki 

tenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang termasuk perusahaan sedang, 

sedangkan perusahaan besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja lebih 

dari 99 orang.  

Penelitian ini menggabungkan klasifikasi industri rumah tangga dengan 

usaha kecil, menjadi klasifikasi perusahaan kecil yang memiliki tenaga kerja 

antara 1 sampai dengan 99 orang. Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai 

perusahaan besar akan dikeluarkan dari penelitian ini.  

2.5.2. Keunggulan Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Hamdani (2003:16-17) dalam Wahyudi (2009) ada beberapa 

faktor yang menjadi kelebihan usaha kecil dan menengah adalah sebagai 

berikut : 

a. Inovatif yang merupakan kemampuan yang dimiliki usaha kecil untuk 

selalu melakukan terobosan baru yang belum pernah ada, atau 

mengerjakan produk yang sudah ada dengan cara-cara baru. 

b. Usaha kecil dikenal lebih akrab karena usaha kecil lahir dan tumbuh 

berkembang dari golongan masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 

c. Usaha kecil lebih fleksibel, maksudnya usaha yang dilakukan bersifat 

lentur sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada baik waktu, tempat, 

tenaga kerja, produksi, posisi tawar, iklim usaha dan pasar. 

2.5.3. Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah 
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Menurut Anoraga dan Sudantoko (2002:227) dalam Anni (2007) yang 

menjadi kelemahan usaha kecil dan menengah adalah adanya risiko diluar 

kendali wiraswastawan seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, 

persaingan. Faktor latar belakang pendidikan yang tidak memadai juga menjadi 

kelemahan usaha kecil. Selain itu dengan tidak dimilikinya perencanaan baku 

(tertulis) sehingga menyulitkan pengadaan evaluasi ukuran keberhasilan 

dengan pasti. 

2.5.4. Peran Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Handani (2003: 13-15) dalam Wahyudi (2007) Usaha kecil 

dan menengah memiliki beberapa peran antara lain : 

a. Penyedia barang dan jasa, dimana usaha kecil dan menengah menjadi 

pemasok barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha 

besar. Atau sebagai penyalur hasil usaha menengah dan usaha besar untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

b.  Penyerap tenaga kerja dengan adanya usaha kecil yang menciptakan 

berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat maka usaha kecil 

menjadi penyerap tenaga kerja yang tinggi bagi angkatan kerja 

c. Pemerataan pendapatan, unit-unit usaha yang sesuai dengan lingkungan 

sosial masyarakat dan menumbuhkan potensi ekonomi yang tidak digarap 

oleh usaha menengah dan besar. Unit usaha tersebut akan tumbuh dan 

berkembang dan menghasilkan output sesuai dengan kemampuannya. 

d. Memberi nilai tambah bagi produk dan jasa daerah, usaha kecil dapat 

memberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi seni dan 
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budaya yang menjadi ciri khas daerah masing-masing, seperti produksi 

kerajinan, pariwisata, makanan, dan lain-lain sehingga memberi nilai 

tambah ekonomis bagi produk jasa daerah tersebut. 

e. Meningkatkan taraf hidup, usaha kecil yang dilakukan dengan baik akan 

memberikan penghasilan yang teratur dan dapat berkembang menjadi 

usaha menengah yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. 

 

2.6. Skala Usaha 

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan 

berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

akuntansi (Nicholls dan Holmes, 1989). 

Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat 

menunjukkan perputaran asset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh 

perusahaan semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam 

menggunakan informasi akuntansi. 

Jumlah karyawan dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan 

dalam mengoperasionalkan usahanya, semakin besar jumlah karyawan 

semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi 

sangat dibutuhkan. 

 
2.7. Umur Perusahaan 
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Umur menentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku perusahaan 

dalam melakukan operasionalnya. Selain itu umur mengakibatkan perubahan 

pola pikir dan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut dalam mengambil 

sikap atas setiap tindakan-tindakannya. Begitu pula dengan perusahaan kecil 

dan menengah, apabila pimpinan/ manajer menginginkan perubahan atau 

peningkatan, maka harus mempunyai pola pikir yang luas. Untuk itu langkah 

yang perlu diambil adalah dengan perlu adanya penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi, hal itu agar tidak terjadi kelemahan dalam praktek 

akuntansi. Dalam hal ini umur perusahaan sangat berpengaruh terhadap 

penyiapan informasi akuntansi. 

Holmes dan Nicholls (1989:30) memperlihatkan bahwa penyediaan 

informasi akuntansi dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian itu 

menyatakan bahwa perusahaan yang berdiri selama 10 tahun atau kurang, 

menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutory, informasi akuntansi 

anggaran, informasi akuntansi tambahan untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun. 

Studi ini juga menyatakan bahwa semakin muda usia perusahaan terdapat 

kecenderungan untuk menyatakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk 

tujuan membuat keputusan yang dibandingkan dengan perusahaan yang lebih 

tua usianya. Wijewardena dan Tibbits (1999) dalam Murniayi (2002) 

menyatakan bahwa faktor-faktor perusahaan dan industri spesifik dalam 

menjelaskan variasi dalam pertumbuhan perusahaan kecil. Pertumbuhan 
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dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah variabel termasuk umur 

perusahaan. 

 

2.8. Pendidikan Manajer atau Pemilik  

Holmes dan Nicholls dalam Grace (2004) mengemukakan bahwa 

pendidikan manajer atau pemilik mempengaruhi penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi.  

Program pendidikan merupakan alternatif kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dirasa penting 

bagi perusahaan karena merupakan faktor fundamental yang berguna dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan diberikannya 

pendidikan maka diharapkan setiap karyawan mampu memahami, 

menafsirkan dan mengembangkan pikirannya secara logis dan rasional, 

sehingga dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini 

diharapkan dapat membantu kelancaran tugas demi peningkatan produktivitas 

kerja. 

Pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah sangatlah 

dominan dalam menjalankan usaha dalam perusahaan. Kemampuan dan 

keahlian pemilik atau manajer perusahaan ini sangat mempengaruhi 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Kemampuan dan keahlian 

pemilik atau manajer perusahaan sangat ditentukan oleh pendidikan formal 

yang telah ditempuh. Ini disebabkan karena perusahaan kecil dan menengah 

relatif tidak mampu menggunakan tenaga professional akuntansi (akuntan) 
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baik sebagai tenaga kerja perusahaan maupun sebagai pemberi jasa akuntansi. 

Tingkat pendidikan formal pemilik atau manajer ini sangat mempengaruhi 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dan manajemen. Tingkatan 

pendidikan formal yang rendah pemilik atau manajer akan rendah penyiapan 

dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkat pendidikan 

formal yang tinggi pemilik atau manajer. Ini disebabkan materi pengajaran 

akuntansi lebih tinggi diberikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan 

pendidikan yang lebih rendah. 

 

2.9.  Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu tentang penyiapan dan penggunaan informasi 

akuntansi : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Hasil 

Holmes dan 

Nichols 

(1988) 

Ukuran usaha, masa 

memimpin, sector 

industri, pendidikan 

pemilik 

Penyiapan dan penggunaan informasi tambahan 

secara signifikan dipengaruhi oleh seluruh 

variable tersebut.  

Murniati 

(2002) 

Masa memimpin, 

pendidikan pemilik, 

pelatihan akuntansi, 

sector industry, umur 

Masa memimpin, pendidikan pemilik, pelatihan 

akuntansi, umur perusahaan, sakala usaha, 

kecuali sektor industri perusahaan secara 

signifikan berpengaruh terhadap penyiapan dan 
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perusahaan, sakala usaha. penggunaan informasi akuntansi perusahaan 

kecil dan menengah. 

 

Grace 

(2003) 

Skala usaha, masa 

memimpin, umur 

perusahaan, pendidikan 

pemilik, sektor industri, 

pelatihan akuntansi, 

budaya organisasi. 

Terdapat pengaruh positif antara skala usaha, 

masa memimpin, umur perusahaan, pendidikan 

pemilik, sektor industri, pelatihan akuntansi, 

budaya organisasi terhadap penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi. Terdapat 

pengaruh positif antara Skala usaha, masa 

memimpin, umur perusahaan, pendidikan 

pemilik, sektor industri, pelatihan akuntansi, 

budaya organisasi secara sendiri-sendiri 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi 

akuntansi. Terdapat pengaruh negatif untuk 

skala usaha dan sektor industri terhadap 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi 

perusahaan kecil. 

Heni (2007) Skala usaha, masa 

memimpin perusahaan, 

pendidikan pemilik/ 

manajer, sektor industri, 

dan pelatihan akuntansi 

Secara parsial skala usaha dan sektor industri 

tidak berpengaruh positif terhadap penyediaan 

dan penggunaan informasi akuntansi pada ukm, 

sedangkan  masa memimpin, pendidikan 

pemilik, dan pelatihan akuntansi berpengaruh 

positif. Secara simultan skala usaha, masa 

memimpin, pendidikan pemilik/ manajer, 
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2.10.  Kerangka Berpikir 

Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam proses pengelolaan 

perusahaan guna kelangsungan usaha perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa 

informasi akuntansi keuangan dan informasi manajemen. Keduanya merupakan 

output dari akuntansi yang notabenenya merupakan sebuah sistem. Informasi-

informasi tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak, diantaranya oleh pihak 

internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Penggunaan informasi tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu skala usaha, umur perusahaan, dan 

pendidikan manajer. 

Menurut Anthony dan Reece dalam Hadiyyahfitria (2006) informasi yang 

khusus ditujukan untuk kepentingan manajemen disebut dengan informasi 

manajemen, yaitu : (1) perencanaan; (2) implementasi; dan (3) pengendalian. 

Holmes dan Nicholls (1989) mengklasifikasikan informasi berdasarkan manfaat 

bagi pemakainya ke dalam tiga jenis, yaitu : (1) statutory accounting information, 

merupakan informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada; (2) 

budgetary information, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk 

anggaran yang berguna bagi pihak internal perusahaan dalam perencanaan, 

penilaian dan pengambilan suatu keputusan; (3) additional accounting 

information, yaitu informasi akuntansi lainnya yang disiapkan perusahaan guna 

meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. 

sektor industri dan pelatihan akuntansi 

berpengaruh sigifikan terhadap penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi. 
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UKM sebagai salah satu entitas bisnis yang tumbuh pesat di kalangan 

masyarakat dan mampu menujukkan peran yang sangat berarti dalam 

perekonomian Indonesia. Namun, dalam pengembangannya UKM menghadapi 

suatu permasalahan yaitu kurangnya kemampuan untuk berkembang dari sebuah 

perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Selain itu, tidak sedikitnya UKM 

yang gulung tikar karena tidak mampu menghadapi kerasnya persaingan dunia 

bisnis, bahkan tidak sedikit pula UKM yang bangkrut karena imbas dari krisis 

ekonomi global. 

Peterson, Kometsky dan Ridgway (1993); Mook (2000), mengungkapkan 

bahwa kelemahan manajemen keuangan adalah merupakan salah satu alas an 

utama kegagalan UKM. Kemampuan akuntansi seorang manajer/ pemilik 

merupakan factor penting yang mempengaruhi keusksesan dan kegagalan  UKM 

(Wichman, 1983).  

Berdasarkan penelitian Holmes dan Nichols (1989) skala usaha berpengaruh 

positif terhadap tingkat penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian mereka 

menyatakan bahwa tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada 

skala usaha, yang diukur dengan jumlah pendapatan atau hasil penjualan dan 

jumlah karyawan. Apabila skala usaha meningkat, maka proporsi perusahaan 

dalam penggunaan informasi akuntansi statutori, anggaran dan informasi 

tambahan juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan, semakin meningkatnya 

jumlah karyawan dengan klasifikasi yang sudah ada, maka kebutuhan akan 

informasi akuntansi akan semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan 

perusahaan, tentunya karyawan membutuhkan informasi untuk mengetahui hak-
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haknya, iklim atau atmosfir yang terjadi dalam perusahaan, jaminan sosial yang 

dapat dinikmati, dan sebagainya ( Sofyan Safri, 2001:447 ). 

Holmes dan Nicholls(1989) menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap penggunaan dan penyiapan informasi akuntansi pada 

usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

perusahaan yang berdiri selama 10 tahun atau kurang akan menyediakan lebih 

banyak informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi anggaran dan informasi 

akuntansi tambahan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, berbeda 

dengan perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun. Hal ini dikarenakan, 

pertumbuhan perusahaan selain dipengaruhi oleh ukuran usaha, juga dipengaruhi 

oleh umur perusahaan, yang notabenenya semakin muda usia perusahaan terdapat 

kecenderungan untuk menggunakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk 

tujuan pembuatan keputusan dibandingkan perusahaan yang lebih tua. 

Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan kecil dan 

menengah sangat ditentutak oleh pendidikan formal yang pernah ditempuh 

(Murniati, 2002). Tingkat pendidikan formal yang rendah (tingkatan pendidikan 

sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum) pemilik atau manajer 

akan rendah penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan 

pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) pemilik atau manajer. 

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel, dapat dijabarkan pada 

kerangka pemikiran berikut : 
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2.11. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang 

dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk mencari jawaban 

yang sebenarnya. Berdasarkan pada perumusan masalah di atas hipotesis yang 

dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

H1 =  Terdapat pengaruh antara skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan 

manajer/ pemilik secara bersama-sama terhadap penggunaan informasi 

akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora. 

H2 = Terdapat pengaruh antara skala usaha terhadap penggunaan informasi 

akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora. 

H3  =   Terdapat pengaruh antara umur perusahaan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora. 

Skala usaha 

 Umur perusahaan 
 

Pendidikan 
Pemilik 
 

Penggunaan 
Informasi Akuntansi 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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H4 = Terdapat pengaruh antara pendidikan manajer/ pemilik usaha terhadap 

penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Blora. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif. Menurut Sugiyono ( 2001 : 11 ) mengemukakan bahwa penelitian 

asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan manajer/ pemilik terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. 

Penelitian  ini menggunakan  data  primer  perusahaan  kecil  dan  

menengah  yang  dikelompokkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelian ini yaitu seluruh manajer atau pemilik 

perusahaan kecil dan menengah yang terdapat di Kabupaten Blora sejumlah 

153 orang dari 153 perusahaan. Sampel yang diambil dari populasi  dilakukan 

secara Simple Random Sampling (acak), dengan menggunakan  rumus Slovin: 

        n =
( ) 12 +DN

N  

Keterangan : 

n   : ukuran sampel 

N  : ukuran populasi 
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D  : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir. 

Jadi dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebesar  

  n     =                 153  

             1 +  153 (0,1)2 

  n     =                    153 

                   2,53 

  n    =      60,47    dibulatkan menjadi  61 

 

3.3. Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  penggunaan Informasi 

akuntansi.  

Penggunaan informasi akuntansi merupakan informasi yang diberikan 

kepada perusahaan kecil dan menengah yang diwajibkan oleh undang-undang 

atau peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia untuk disediakan oleh setiap 

perusahaan. Adapun indikatornya adalah : 

1.  Informasi statutori 

Informasi statutori merupakan informasi yang wajib diselenggarakan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, 

elemen-elemen laporan keuangan yang dipersyaratkan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.  

Pengukuran indikator informasi akuntansi dalam penelitian ini 

menggunakan lima item pertanyaan tentang bagaimana tingkat penggunaan 
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informasi akuntansi statutori yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan 

biaya produksi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. 

2.  Informasi anggaran 

Informasi anggaran merupakan informasi yang membantu manajer 

dalam menjamin operasional perusahaan yang dijalankan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan digunakan sebagai 

pengukur prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan. 

Pengukuran indikator informasi akuntansi anggaran dalam penelitian ini 

menggunakan empat item pertanyaan tentang bagaimana tingkat penggunaan 

informasi akuntansi anggaran yaitu anggaran kas, anggaran penjualan, 

anggaran biaya produksi, dan anggaran biaya operasi. 

3.  Informasi tambahan 

Informasi akuntansi tambahan adalah laporan –laporan keuangan yang 

berisi berbagai rasio keuangan yang berhubungan dengan penjelasan dan 

prediksi prestasi perusahaan (Slevine & Seatin, 1994, 1995 dalam Wahyudi 

2009). Pengukuran  indikator informasi akuntansi tambahan dalam penelitian 

ini menggunakan empat item pertanyaan tentang bagaimana tingkat 

penggunaan informasi akuntansi akuntansi tambahan yang meliputi laporan 

persediaan, laporan gaji karyawan, laporan jumlah produksi dan laporan biaya 

produksi. 

Pengukuran setiap dimensi variabel informasi akuntansi dalam 

penelitian ini menggunakan skala nominal yaitu nilai 0 untuk menjawab 

pertanyaan tidak, dan nilai 1 untuk menjawab pertanyaan iya. Berbeda 
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dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan skala linkert 

sebagai pengukuran, karena menurut peneliti dengan menggunakan lima point 

pertanyaan akan membinggunkan pengisi kuesioner. 

 

3.3.2. Variabel Bebas (independent variable) 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Skala Usaha  

Perkembangan perusahaan selalu diharapkan oleh pemilik yang 

berakibat pada skala perusahaan. Perubahan perkembangan perusahaan 

ini juga dapat dilihat dari perubahan asset yang dimilikinya dari tahun 

ke tahun, salah satunya dari jumlah karyawan yang terus meningkat 

jumlahnya. Hal ini tentunya disebabkan dari kemajuan yang diperoleh 

perusahaan yang sangat membutuhkan karyawan yang lebih besar, 

terutama bagi perusahaan menengah seiring dengan bertambahnya 

aktivitas perusahaan dan semakin besar tingkat kompleksitas 

perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan. (Nicholls 

and Holmes, 2001:61). 

Skala usaha dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah tenaga 

kerja full time yang bekerja di perusahaan. Pengukuran skala usaha 

dalam penelitian ini dengan menggunakan skala nominal dengan 

pemberian nilai 0 untuk usaha kecil yang jumlah tenaga kerjanya 5 

sampai dengan 19 orang dan nilai 1 untuk usaha menengah dengan 
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jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang  (Murniati, 2002; 

Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006).  

2. Umur Perusahaan  

Umur perusahan adalah usia atau lamanya perusahaan beroperasi. 

Variabel ini  diukur didasarkan pada lamanya perusahaan berdiri (dalam 

tahun) sejak awal pendirian perusahaan sampai dengan penelitian ini 

dilakukan (Murniati, 2002; Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006). 

3. Pendidikan formal Pemilik/ Manajer 

Pendidikan manajer/ pemilik akan diukur berdasarkan pendidikan 

formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. 

Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah pendidikan yang 

diperoleh dibangku sekolah formal antara lain sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah umum (SMU), 

diploma, sarjana dan pascasarjana (Murniati, 2002; Grace, 2003 dan 

Hadiyahfitriyah, 2006). 
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3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel 

Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Pengukuran Variabel Skala 
Penelitian

Penggunaan 
Informasi 
Akuntansi 
(Y) 

Informasi statuori, 
informasi anggaran, 
informasi tambahan 

Variabel informasi akuntansi  
skala nominal yaitu nilai 0 
untuk tidak menggunakan 
dan nilai 1 untuk 
menggunakan 

Nominal 

Skala Usaha 
(X1)  

Variabel skala usaha 
dilihat dari tenaga kerja 
full time 

Jumlah tenaga kerja full 
time 1 sampai dengan 19 
akan dikategorikan 0 
sebagai perusahaan kecil 
dan 20 sampai 99 
dikategorikan 1 sebagai 
perusahaan skala menengah 

Nominal 

Umur 
perusahaan 
(X2) 

Usia atau lamanya 
perusahaan beroperasi 

Umur perusahaan 
berdasarkan tahun sejak 
pendirian perusahaan sampai 
penelitian ini dilakukan 

Rasio 

Pendidikan 
Pemilik  
(X3) 

Pendidikan terakhir 
pemilik 

Pendidikan yang terakhir 
yang ditempuh 

Ordinal 

 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan  

survey  lapangan.  Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan 

data adalah daftar pertanyaan ( kuesioner )  yang  didistribusikan  langsung  

kepada  responden  perusahaan  kecil  dan menengah. Calon responden 

ditemukan dengan memperhatikan data perusahaan kecil dan menengah pada 

laporan Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 

Blora. Perusahaan - perusahaan yang dijadikan sample diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan dengan didatangi langsung oleh peneliti.  
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3.6. Uji Instrumen Penelitian 

Hasil penelitian akan valid dan reliabel jika instrumen yang digunakan 

dalam pengumpulan data juga valid dan reliabel. Instrumen yang valid dan 

reliabel merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel (Sugiyono, 2004: 267). 

 

3.6.1. Uji Validitas Instrumen 

Pengujian validitas instrumen-instrumen penelitian dimaksudkan 

untuk menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa 

yang ingin diukur (Prabu Bud S. & Ashari, 2005:247) . Suatu instrumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Pengujian validitas data 

dilakukan dengan confirmatory factor analysis (CFA). Analisis faktor 

konfirmatori digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang 

digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel  (Imam 

Ghozali, 2006:47). Apabila masing-masing indikator merupakan indikator 

pengukur konstruk, maka akan memiliki loading faktor yang tinggi. Menurut 

Hair et.al, 1995 (Armono, 2004) dalam Hadiyahfitriya (2006), suatu variabel 

dikatakan valid apabila memiliki loading faktor sebesar lebih dari atau sama 

dengan 0,40. Syarat dilakukannya analisis factor adalah bahwa data tersebut 

harus memiliki nilai KMO >0,50 dan nilai siginfikan Bartlett Test of 

Sphericity < 0,05 (Imam Ghozali, 2006:49). 
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Tabel 3.2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.753 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 115.530 
df 3 
Sig. .000 

     Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

 Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh nilai Keiser Meyer Olkin 

Measure of Sampling Adequacy sebesar 0,753. Hasil ini  memperlihatkan 

bahwa instrumen dapat memenuhi syarat untuk dilakukan uji validitas 

menggunakan analisis faktor.  

Tabel 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                    Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas menunjukkan bahwa nalai 

loading faktor untuk masing-masing indikator adalah >0,50, yaitu 0,941 

untuk informasi statutory, 0,927 untuk informasi anggaran dan 0,915 untuk 

Component Matrixa 

 Component 
 1 

ST .941 
AG .927 
TB .915 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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informasi tambahan, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut 

valid.   

3.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel (Imam Ghozali, 2001).Untuk menguji 

realibilitas atau konsistensi instrumen dalam pengukuran variabel-variabel 

penelitian digunakan pengujian Cronbach Alpha. Hasil pengujian dikatakan 

reliabel apabila nilai dari alpha menunjukkan lebih besar dari nilai 

standarisasi sebesar 0,6, dimana pengujian reliabilitas ini menggunakan 

bantuan komputer SPSS. Adapun hasil dari uji validitas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items

.915 .919 3
 

              Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan tabel  Reability statistics  di atas, diperoleh nilai 

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items sebesar 0,915 yang menurut 

kriteria Nunnaly, 1960 dalam Imam Ghozali (2006:44) dapat dikatakan 

bahwa instrument tersebut reliabel, karena nilai cronbach alphanya >0,60. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Analisis Deskriptif 

3.7.1.1. Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi responden digunakan untuk memberi gambaran mengenai 

demografi responden. Gambaran tersebut meliputi usia, jenis kelamin, jenjang 

pendidikan terakhir. Deskripsi responden ini digunakan untuk mengetahui 

kumpulan data yang dapat mewakili sampel atau populasi setiap data 

demografi responden.  

3.7.1.2.  Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel digunakan untuk memberi gambaran mengenai 

tendensi sentral dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, antara lain 

skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik sebagai variabel bebas, 

serta penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel terikat. Tendensi 

sentral dalam penelitian ini diukur dengan mean (nilai rata- rata pada setiap 

variabel), nilai minimum (nilai terendah pada masing- masing variabel), dan 

nilai maksimum (nilai tertinggi pada masing- masing variabel), serta standar 

deviasi. Deskripsi variabel dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS 

16. 

3.7.2. Analisis Inferensial 

3.7.2.1. Analisis Multivariate 

Seluruh pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 

logistic regression (regresi logistik) yang dilakukan terhadap ketiga variabel 

independen secara serempak dengan menggunakan program SPSS 16 . 
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Alasan digunakannya regresi logistik karena variabel dependen (penggunaan 

informasi akuntansi) dalam penelitian ini berskala nominal, selain itu logistic 

regression ini tidak terlalu mempertimbangkan asumsi normalitas data pada 

variabel bebasnya (Ghozali 2006:225).  Model logistic regression  dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 = α +  β1SU  +  β2UP  + β3PNDDK  + e 

Dimana: 

  = Dummy variabel penggunaan informasi akuntansi (kategori 1 = 

perusahaan yang  menggunakan, kategori 0 = perusahaan yang 

tidak menggunakan) 

                α   = Bilangan konstanta 

                β   = Koefisien regresi 

SU      = Skala Usaha 

UP      = Umur Perusahaan 

PP       = Pendidikan Pemilik 

e         = variabel gangguan ( error ) 

 

Ada tiga hal yang akan diuji dalam regresi logistik, yaitu : 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Tahap ini digunakan untuk menguji apakah model regresi logit layak 

dipakai untuk menganalisa selanjutnya. Artinya bahwa model sudah 

baik dan dapat dilakukan proses analisis logit berikutnya. Dasar 

pengambilan keputusan ini menggunakan nilai Hosmer dan Lemeshow 
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Goodness of Fit Test Statistic seperti yang diterapkan oleh Suwito dan 

Herawati (2005) yang mempunyai kriteria berikut:  

a) Apabila probabilitas (asymptotic significance) > 0,05 (alpha) 

atau chi-square hitung < chi-square tabel, maka Ho diterima 

atau tidak ada perdedaan nyata antara klasifikasi yang diamati. 

Hal ini berarti model regresi logis dapat dipakai untuk analisis 

berikutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara 

klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. 

b) Apabila probabilitas (asymptotic significance) < 0,05 (alpha) 

atau chi-square hitung > chi-square tabel, maka Ho ditolak atau 

ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati. Artinya 

model regresi logit tidak layak digunakan untuk analisis 

berikutnya. 

2. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Penilaian keseluruhan model (overall model fit) dapat ditunjukkan 

dengan likehood value (nilai -2LL), yaitu dengan cara 

membandingkan nilai -2LL (block number = 0) dengan -2LL pada 

block number = 1, dimana model hanya memasukkan konstanta dan 

variabel independen. Apabila nilai -2LL block number = 0 lebih dari 

nilai -2LL pada block number = 1, berarti model regresi tersebut lebih 

baik. Hal ini didasarkan alasan bahwa kaidah likelihood pada regresi 

logit mirip dengan pengertian “sum of square of square error” pada 
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model regresi, penurunan likelihood menunjukkan nilai yang semakin 

baik (Ghozali, 2006 : 128). 

3. Menguji Ketepatan Klasifikasi Regresi Logit  

Untuk menguji seberapa besar ketepatan klasifikasi regresi dapat dilih 

pada tabel classification model. Pengujian ini bertujuan untuk melihat 

ketepatan regresi logit untuk memprediksi di masa yang akan datang. 

Pada tabel classification model, kolom menunjukkan prediksi, 

sedangkan baris menunjukkan observasi yang sebenarnya. Sehingga 

dapat dibandingkan penggunaan informasi akuntansi berdasarkan 

prediksi dengan hasil observasi yang sebenarnya. Dari perbandingan 

tersebut dapat diketahui presentase ketepatannya. Pengolahan data 

untuk mengetahui ketepatan klasifikasi regresi logit ini dilakukan 

dengan SPSS 16.  

 

3.7.2.2 Pengujian  Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini diuji utuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan Wald Statistic 

dan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan α. Model pengujian 

hipotesis pada regresi logistik ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu : 

3.7.2.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Pengujian multivariate secara simultan merupakan pengujian 

statistik dengan menggunakan regresi logistik secara serempak. Pengujian 
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multivariate secara simultan ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tabel , 

berarti Variabel Bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan melihat pada tabel 

omnibus test of model coefficients. Apabila sig menunjukkan < 0,05 maka 

seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara 

simultan. 

3.7.2.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Uji hipotesis secara terpisah dilakukan dengan cara menguji p-

value dengan tingkat signifikansi 0.05 dan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a) Jika Apabila wald hitung < chi-square tabel dan asymptotic 

significance > α 0,05, maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas 

secara berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat ditolak. 

b) Apabila wald hitung > chi-square table dan asymptotic significance < 

α 0,05, maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel terikat diterima. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Analisis 

4.1.1.  Gambaran Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung 

kepada pemilik Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora yaitu 

sebanyak 61 responden, dan yang dapat diolah adalah sebanyak 55 jawaban 

responden, sedangkan sebanyak 6 jawaban responden tidak dapat diolah 

karena kurangnya pengisian data dan jawaban oleh responden. 

4.1.2. Tingkat Pengembalian Kuisioner 

 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

penyebaran kuesioner kepada 61 responden. Responden dalam penelitian ini 

adalah pemilik UKM.  

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Total Kuesioner yang dibagikan 61 100% 

Total Kuesioner yang tidak lengkap 6 9, 83 

Total Kuesioner yang  lengkap 55 90,17% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

 

Tabel 4.1 memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian 

kuisioner. Kuisioner disebarkan kepada pemilik UKM di Kabupaten Blora.  

Keseluruhan kuisioner yang disebar yaitu 61 kuisioner. Penelitian dilakukan 
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tanggal 16 Oktober 2010. Kuisioner yang dapat dioalah adalah sebanyak 55 

jawaban responden atau sebesar 90,17% dari keseluruhan jumlah kuesioner 

yang disebarkan, sedangkan sisanya sebesar 6 buah kuesioner tidak dapat 

digunakan karena ketidaklengkapan responden dalam pengisian data maupun 

jawaban. Tabel 4.1 menunjukkan tingkat pengiriman dan pengembalian 

dalam penelitian ini. 

 

4.1.3. Analisis Deskriptif 

4.1.3.1. Deskripsi Responden Penelitian 

Sampel yang dapat diolah dalam penelitian sebanyak 55 

responden, terdiri dari 43 pria (78,18%) dan 12 wanita (21,82%). 

Responden laki-laki dalam penelitian ini jumlahnya lebih banyak dari 

responden wanita. Berdasarkan rentang usia responden terbanyak 

memiliki rentang usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 18 responden (36%). 

Jumlah responden yang paling sedikit berada pada rentang usia 21-30 

tahun yaitu sebanyak 7 responden (12,73%). Berdasarkan jenjang 

pendidikan terakhir responden, sebagian besar responden memiliki 

jenjang pendidikan SD yaitu sebanyak 18 responden (32,73%). Tabel 4.2 

menunjukkan demografi responden.  
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Tabel 4.2 
Demografi Responden 

Keterangan Jumlah Presentase 
Jenis Kelamin 

1. Laki- laki 
2. Perempuan 

 
43 
12 

 
78,18% 
21,82% 

Total 55 100% 
Usia 

1.  < 20 thn 
2. 21 - 30 th 
3. 31 – 40 th 
4. 41-50 th 
5. > 50 th 

 
0 
7 

19 
17 
12 

 
0% 
12,73% 
34,54% 
30,91% 
21,82% 

Total 55 100% 
Jenjang Pendidikan 

1. SD 
2. SLTP 
3. SMA 
4. D3 
5. S1 

 
18 
11 
12 
6 
8 

 
32,73% 
20% 
21,82% 
10,91% 
14,54% 

Total 55 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 2010 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden dengan jenis kelamin 

wanita, selisihnya cukup banyak yaitu 31 orang. Berdasarkan rentang 

usia, terbanyak adalah responden dengan usia 31-40 tahun. Berdasarkan 

jenjang pendidikan, responden dengan jenjang pendidikan SD 

menduduki peringkat teratas. Hal ini menunjukkan masih rendahnya 

pendidikan pemilik UKM. 

 

4.1.3.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam 

penelitian ini, antara lain skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik 
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sebagai variabel bebas, serta penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel 

terikat. Alat analisis yang digunakan adalah nilai minimum, dan nilai 

maksimum,mean dan standar deviasi. Tabel 4.3 akan menggambarkan deskripsi 

variabel penelitian. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Variabel Penelitian 

 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

SU 55 0 1 .47 .504 
UP 55 4 25 9.53 4.517 
PNDDKN 55 1 5 2.80 1.353 
PIA 55 0 1 .62 .490 
Valid N 
(listwise) 

55 
    

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui pada variabel skala usaha memiliki 

nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum 1 Mean yang dihasilkan adalah 0,47 

dengan standard deviasi sebesar 0,504. Variabel umur perusahaan memiliki nilai 

minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 25. Mean yang dihasilkan adalah 

9,53 dengan standard deviasi sebesar 4,517. Variabel pendidikan memiliki nilai 

minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 5. Mean yang dihasilkan adalah 

2,80 dengan standard deviasi sebesar 1,353. pada variabel penggunaan informasi 

akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Mean 

yang dihasilkan adalah 0,62 dengan standard deviasi sebesar 0,490. 
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Berdasarkan pengisian responden untuk item pertanyaan mengenai skala 

usaha, menunjukkan bahwa usaha kecil dalam penelitian ini lebih besar dari pada 

usaha menengah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean 0,47 di bawah nilai 

tengah teoritisnya. Nilai tengah teoritis untuk skala usaha yaitu 0,5. Item 

pernyataan mengenai umur perusahaan, menunjukkan umur perusahaan masih 

dibawah nilai teoritis. Hal ini dibuktikan dengan nilai tengah teoritis untuk umur 

perusahaan adalah 9,53.Sehingga nilai mean umur perusahaan 9,53 berada di 

bawah nilai tengah teoritis 10,5. 

Nilai Mean untuk variabel pendidikan yaitu 2,80. Nilai ini di atas nilai 

tengah teoritis yaitu 2,50 sedangkan untuk  item pernyataan penggunaan informasi 

akuntansi memiliki nilai tengah teoritis sebesar 0,5. Nilai ini berada di atas mean 

pada variabel penggunaan informasi akuntansi yaitu sebesar 0,62. Hal ini 

menunjukkan penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil menengah relatif 

tinggi.  
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Dalam penelitian ini  dari 55 kuesioner yang diterima dari para 

responden, didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Diskripsi Hasil Penelitian 

Keterangan Jumlah Prosentase 
Jumlah tenaga kerja 
yang bekerja pada 
perusahaan 

  

5-12   orang 
13-19 orang 
20-27 orang 
28-34 orang 
35-42 orang 
>42    orang 

19 perusahaan 
6 perusahaan 

18 perusahaan 
8 perusahaan 
3 perusahaan 
1 perusahaan

34,55% 
10,91% 
32,73 % 
14,54% 
5,45% 
1,82% 

Total 55 perusahaan 100% 
Umur Perusahaan  

1 – 5 tahun 
6 – 10 tahun 
11 – 15 tahun 
16 – 20 tahun 
21 – 25 tahun 

10 perusahaan 
28 perusahaan 
11 perusahaan 
5  perusahaan 
1  perusahaan

18,18 % 
50,91 % 

20 % 
9,1 % 

1,81 % 
Total 55 perusahaan 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

4.1.4. Analisis Inferensial 

 4.1.4.1. Analisis Multivariate 

Analisis multivariate dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik yang dilakukan secara serentak terhadap keempat variabel 

independen melalui program SPSS 16. Tujuan dari analisis regresi logistik adalah 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi logistik ini 

dianggap tepat untuk diterapkan pada pengujian hipotesis pada penelitian ini 

karena variabel dependennya penggunaan informasi akunansi diukur dengan skala 
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nominal, sedangkan variabel independennya skala usaha diukur dengan skala 

nominal, umur perusahaan dengan skala rasio, dan pendidikan pemilik dengan 

skala ordinal. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis hasil regresi 

logistik adalah menilai kelayakan model regresi (goodness of fit test), menilai 

keseluruhan model (overall model fit), dan overall classification table. 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi (goodness of fit test) 

Menilai kelayakan model regresi (goodness of fit test) dapat dilihat 

pada output SPSS 16 dari tabel Hosmer and Lemeshow yang ditunjukkan oleh 

nilai goodness of fit test. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.5 

Uji Kelayakan Model Regresi 

 

 

 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Nilai goodness of fit test menunjukkan asymptotic significance sebesar 

0,762 lebih besar dari 0,05 dan nilai Chi-Square hitung 4,154 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Chi-Square tabel yaitu 14,07 (tingkat signifikansi 

5% dan df 7). Artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi 

yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, dengan demikian model 

regresi logit layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 4.154 7 .762
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2. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Nilai dari keseluruhan model dapat dilihat pada output SPSS 16 

dengan membandingkan nilai -2 log likehood (-2LL) pada block number = 0 

dan -2 log likehood (-2LL) pada block number = 1. Hasil analisis overall 

model fit disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Pengujian Keseluruhan Model 

Overall model fit 
(-2LL) Block Number = 0 mempunyai nilai 73,144 
(-2LL) Block Number = 1 mempunyai nilai 32,780 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Overall model fit pada tabel 4.8 di atas menunjukkan dua nilai -2LL 

yaitu pada Block Number = 0 dan Block Number = 1. Pada Block Number = 0 

mempunyai nilai -2LL sebesar 73,144 yang lebih besar dari nilai -2LL pada  

Block Number = 1 yang bernilai 32,780 artinya, model regresi layak atau 

baik. 

3. Menguji Ketepatan Klasifikasi Regresi Logit  

Tujuan dari analisis Overall Classification Table adalah untuk melihat 

ketepatan dalam memprediksi tindakan di masa yang akan datang. Hasil 

analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 
Pengujian Ketepatan Klasifikasi 
 

 

Observed 

Predicted 

PIA 

Percentage 
Correct 

tidak 
menggunakan 

informasi 
akuntansi 

menggunakan 
informasi 
akuntansi 

Step 1 PIA tidak menggunakan 
informasi akuntansi 

19 2 90.5

menggunakan informasi 
akuntansi 

2 32 94.1

Overall Percentage   92.7
a. The cut value is ,500    

 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Classification Table digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang 

benar. Kolom merupakan nilai prediksi dari variabel dependen yaitu 

penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan baris menunjukkan nilai 

observasi yang sesungguhnya dari tidak menggunakan informasi akutnansi 

dan menggunakan informasi akuntansi. Tabel di atas menunjukkan bahwa 

usaha kecil menengah yang tidak menggunakan informasi akuntansi adalah 

21, tetapi observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa usaha kecil menengha 

yang tidak menggunakan informasi akuntansi adalah 19 usaha kecil 

menengah, sehingga ketepatan prediksinya adalah 90,5%. Sedangkan usaha 

kecil menengah yang menggunakan informasi akuntansi adalah 34, dan 

observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa usaha kecil menengah yang 
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menggunakan informasi akuntansi adalah 32, sehingga ketepatan prediksinya 

adalah 94,1% Ketepatan prediksi secara keseluruhan untuk menunjukkan 

usaha kecil menengah yang menggunakan informasi akuntansi dan tidak 

menggunakan informasi akuntansi adalah 92,7%. 

Pengujian multivariate menghasilkan nilai Negelkerke R Square yang 

digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai Negelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai Adjusted R Square pada regresi berganda. Nilai 

Negelkerke  R Square disajikan pada table 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
Model Summary Regresi 

 

 
 

 

 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Nilai Negelkerke R Square dari tabel di atas adalah sebesar 0,784 

(78,4%) yang berarti bahwa pengaruh variabel dependen dapat dijelaskan 

oleh variabel independen sebesar 78,4%. Sedangkan sisanya 21,6% dijelaskan 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

 

 

 

Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 

1 25.852a .577 .784 
a. Estimation terminated at iteration number 7 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
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4.1.5  Pengujian Hipotesis 

4.1.5.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Pengujian Hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pengujian yang dilakukan secara bersama-sama untuk ketiga 

variabel bebas terhadap penggunaan informasi akuntansi.  

Tabel 4.9 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

 
  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 47.292 3 .000 

Block 47.292 3 .000 

Model 47.292 3 .000 

 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Omnibus test of Model Coefficients  pada tabel 4.8 di atas menunjukkan  

nilai asymptotic significance (sig) sebesar 0,000, hal ini menunjukkan sig < 

0,05 dan nilai chi square 47,292 > chi square tabel df 3 dengan tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 7,82. Artinya, ketiga variabel bebas dalam 

penelitian ini, yaitu skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik 

berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Dengan demikian H4 diterima.  

4.1.5.2  Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan melihat 

probabilitas (sig). Nilai asymptotic significance (sig) dibandingkan dengan 
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(α) sebesar 5 % atau 0,05. Hasil regresi logit dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Logistik 

Variables in the Equation
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a SU 1.690 1.113 2.307 1 .129 5.421

UP -.544 .237 5.268 1 .022 .580

PNDDKN 1.724 .667 6.685 1 .010 5.604

Constant .976 2.126 .211 1 .646 2.654
a. Variable(s) entered on step 1: SU, UP, 
PNDDKN. 

   

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2010 

Hasil pengujian regresi logistik secara parsial yang terdapat pada tabel 4.9 

di atas menunjukkan bahwa untuk variabel skala usha  nilai wald hitung 2,307 < 

chi square tabel df 1 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 3,841 dan asymptotic 

significance (sig) sebesar 0,129 lebih dari α sebesar 5% atau 0,05. Hal ini berarti 

H1 yang menyatakan bahwa secara statistik skala usaha tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi ditolak.  

 Variabel umur perusahaan menunjukkan nilai wald hitung 5,268 > chi 

square tabel df 1 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 3,841 dan asymptotic 

significance (sig) sebesar 0,022 lebih kecil dari α sebesar 5% atau 0,05. Hal ini 

berarti H2 diterima, sehingga dapat dikatakan umur perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

 Nilai Asymptotic significance (sig) dari variabel pendidikan pemilik adalah 

sebesar 0,010 lebih kecil dari α sebesar 5% atau 0,05 dan nilai  wald hitung 
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6,685>chi square tabel df 1 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 3,841. Hal ini 

berarti H3 yang menyatakan bahwa pendidikan pemilik berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi diterima. 

 Berdasarkan tabel hasil regresi logistik di atas dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa koefisien skala usaha, pendidikan 

bernilai positif, sedangkan umur perusahaan bernilai negatif. Jika koefisien positif 

maka odds penggunaan informasi akuntansi meningkat. Apabila koefisien bernilai 

negatif maka odds penggunaan informasi akuntansi menurun.  

Variabel skala usaha memiliki koefisien 1,690 bernilai positif, artinya 

skala usaha memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. Variabel umur perusahaan memiliki koefisien 

0,544 bernilai negatif, artinya umur perusahaan memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Variabel pendidikan pemilik 

memiliki koefisien 1,724 bernilai positif, artinya pendidikan pemilik memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan informasi akuntansi. 

Nilai konstanta sebesar 0,976 menunjukkan bahwa apabila tidak ada 

variabel independen (skala usaha, umur perusahaan dan pendidikan pemilik= 0) 

maka odds penggunaan informasi akuntansi adalah sebesar 0,976.  
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4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan judul, permasalahan 

dan hipotesis penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan informasi 

akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Blora masih rendah 

atau kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari 55 responden yang diteliti, masih 

banyak perusahaan yang masih sangat rendah penggunaan informasi 

akuntansinya, terutama yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hasil 

pengolahan data dengan SPSS 16 menghasilkan nilai R square sebesar 0,784, 

yang berarti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar 78,40%, sedangkan sisanya sebesar 21,60% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Adapun hasil 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian secara ringkas disajikan pada tabel 

4.10.  

Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Terdapat pengaruh antara skala usaha, umur 
perusahaan, dan pendidikan manajer/ pemilik 
secara bersama-sama terhadap penggunaan 
informasi akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 
Kabupaten Blora. 

         Diterima 

H2 Terdapat pengaruh antara skala usaha terhadap 
penggunaan informasi akuntansi Usaha Kecil dan 
Menengah di Kabupaten Blora. 

 

  Ditolak 

H3 Terdapat pengaruh antara umur perusahaan 
terhadap penggunaan informasi akuntansi Usaha 
Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora. 

 

Diterima 

H4 Terdapat pengaruh antara pendidikan manajer/ 
pemilik usaha terhadap penggunaan informasi 
akuntansi Usaha Kecil dan Menengah di 
Kabupaten Blora. 

 

Diterima 
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4.2.1. Pengaruh skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan pemilik/ 

manajer berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

Skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan pemilik/ manajer  

secara bersama-sama mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada 

usaha kecil dan menengah. Pengujian hipotesis secara simultan untuk 

mengetahui pengaruh dari ketiga variabel tersebut, terbukti ketiga variabel 

bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi, dengan kata lain H4 diterima.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa informasi merupakan faktor yang 

berperan penting dalam suatu perusahaan, karena dengan informasi 

tersebut perusahaan dapat mengetahui berbagai kondisi baik di dalam 

maupun di luar perusahaan yang tentunya dapat berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Dari informasi tersebut, perusahaan 

dapat mengambil suatu kebijakan atau keputusan baik untuk 

kelangsungan usahanya maupun dalam mencapai tujuan perusahaan, 

yaitu laba. Karakteristik perusahaan, meliputi skala usaha, usia 

perusahaan yang mewakili karakteristik organisasi sangat berpengaruh 

terhadap penyediaan dan penggunaan infromasi akuntansi (Holmes dan 

Nicholls, 1989). Selain itu dengan adanya lingkungan umum organisasi 

dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap sutau entitas, maka dibutuhkan keahlian seorang 

manajer/ pemilik yang jeli dalam memilih alternatif-alternatif tindakan 



63 

 

yang tepat dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada 

informasi yang ada. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Rahman 

McCosh (1996) dalam Suahiri (2004) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan khusus yang dimiliki manajer/ pemilik perusahaan baik 

melalui pelatihan akuntansi maupun dari pendidikan formal yang pernah 

ditempuh akan mempengaruhi frekuensi penggunaan akuntansi dalam 

suatu pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Anni (2006) dan Heni (2007).  

   

4.2.2.  Pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

usaha kecil menengah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa skala usaha tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Grace (20003) dan Heni (2007) yang menemukan 

bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi.  

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan 

besarnya pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Jumlah 

karyawan dapat menunjukkan kapasitas perusahaan dalam 

mengoperasionalkan usahanya. Semakin besar jumlah karyawan maka 

akan semakin tinggi kompleksitas perusahaan, sehingga kebutuhan akan 
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informasipun akan semakin meningkat, karena meningkatnya 

kompleksitas suatu perusahaan akan menuntut perusahaan untuk lebih 

banyak lagi menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan 

keputusan untuk operasional usahanya (Grace,2003).  

Berdasarkan hasil penelitian, usaha kecil menengah dikabupaten 

Blora masih banyak yang belum menggunakan informasi akuntansi. 

 

4.2.3. Pengaruh umur perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada usaha kecil menengah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi 

pada usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian ini senada degan hasil 

penelitian Holmes dan Nicholls (1989) dan Murniati (2002) yang 

menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. 

Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Era Astuti (2007) yang 

menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.  

Menurut Murniati (2002) karakteristik sutau perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan, salah satu karakteristik 

tersebut adalah umur perusahaan. Umur perusahaan menentukan 

pengalaman perusahaan dalam beroperasi atas usaha yang dilakukan, 

sehingga indikasi kebutuhan akan penggunaan informasi akuntansi juga 
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akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas 

perusahaan. 

Negatifnya koefisien umur perusahaan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin muda umur perusahaan terdapat 

kecenderungan untuk menggunakan informasi akuntansi lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua usianya. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang baru berdiri atau yang memiliki umur/ usia 

lebih muda, yaitu dengan usia kurang dari 10 tahun memiliki 

kecenderungan pengalaman usaha lebih kecil/ sedikit dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih tua usianya yaitu lebih dari 10 tahun, 

sehingga memerlukan informasi yang lebih banyak baik dari dalam 

maupun dari luar perusahaan guna pengembangan dan kelangsungan hidup 

perusahaan.Hal tersebut juga dinyatakan  Holmes dan Nicholls (1989) dan 

Murniati (2002) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa 

perusahaan dengan usia usaha kurang dari 10 tahun akan memiliki 

kencenderungan untuk menyediakan dan menggunakan informasi statutori, 

informasi anggaran dan informasi tambahan yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk  pengambilan keputusan dalam operasional 

perusahaannya guna pengembangan perusahaan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 
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4.2.4. Pengaruh pendidikan pemilik terhadap penggunaan informasi 

akuntansi pada usaha kecil menengah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan manajer/ pemilik 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Pendidikan formal yang ditempuh oleh manajer/ pemilik perusahaan 

sangat berpengaruh terhadap keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

manajer/ pemilik usaha dalam mengelola usahanya. Tingkat pendidikan 

formal yang rendah pemilik/ manajer maka akan rendah pula penyiapan 

dan penggunaan informasi akuntansinya dalam usahanya dibandingkan 

dengan pemilik/ manajer yang memiliki tingkat pendidikan formal lebih 

tinggi. Pemilik atau manajer perusahaan yang memiliki tambahan 

pendidikan, maka akan berpengaruh terhadap penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi, seperti semakin tingginya tingkat pendidikan 

seseorang dan pelatihan-pelatihan yang diikuti guna menunjang 

pengetahuan pemilik/manajer khususnya yang berkaitan dengan akuntansi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi 

manfaat pendidikan manajer/ pemilik dengan adanya perbedaan tingkat 

pendidikan formal yang ditempuh. Pendidikan formal yang dimiliki oleh 

pemilik/ manajer dapat menambah keyakinan manajer dalam bertindak 

dalam menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Holmes dan Nicholls 

(1989) dan Murniati (2002) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

manajer/ pemilik sangat berpengaruh terhadap tingkat penggunaan 
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informasi pada usaha kecil dan menengah. Tingkat pendidikan formal 

yang rendah akan rendah pula penyiapan dan penggunaan informasi 

akuntansi dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal yang lebih tingi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah 

disajikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Skala usaha, tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

2. Umur perusahaaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

3. Pendidikan pemilik/ manajer berpengaruh signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. 

4. Skala usaha, umur perusahaan, dan pendidikan manajer atau pemilik 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

5.2. Saran 

Atas dasar kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diberikan beberapa saran dan diharapkan dapat berguna bagi kemajuan 

perusahaan. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya para pemilik/ manajer usaha kecil dan menengah menerapkan 

pencatatan transaksi ekonomi usahanya sesuai dengan standar akuntansi 

yang belaku secara kontinyu agar perusahaan dapat mengetahui kondisi 
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keuangan perusahaan, sehingga didapatkan informasi yang dijadikan 

dasar sebagai pengambilan keputusan dalam operasional usahanya.  

2. Perlunya perhatian serius dari instansi-instansi terkait terhadap 

pengembangan usaha kecil dan menengah, terutama dalam hal kewajiban 

penyelenggaraan pembukuan. 

3. Pentingnya pendidikan formal yang ditempuh oleh pemilik/ manajer 

sangat berpengaruh terhadap pengelolaan perusahaan yang diharapkan 

bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka 

peningkatan dan pengetahuan atas penggunaan informasi 

akuntansinyapun diharapkan akan semakin meningkat. 
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lampiran 1  

DATA RESPONDEN 

Nama  UM 
(th)  JK  Alamat  Jenis Usaha  JP 

(orang)  UP 

Priyono  36  Pria  Jl. Cepu‐Randublatung Lr 6 Industri Mebel 25  11

H. Basuni  50  Pria 
Jl. Cepu‐Randublatung Ds. 
Mulyorejo 

Industri Kayu Olahan, 
Mebel  30  10 

Ali Rifan  45  Pria  Jl. Blora‐Sarirejo‐Ngelo‐Cepu Industri Mebel 25  14
Mugino  40  Pria  Sambungrejo, RT.01/ RW.01 Industri Bata dan Genteng  30  8
Suyono  55  Pria  Sambungrejo, RT.01/ RW.01 Industri Bata dan Genteng  20  7
Puji Winarni  34  Wanita  Wantilgung, RT.04/ RW.02 Industri Sermier 15  11
Siti Maryam  38  Wanita  Wantilgung, RT.02/ RW.01 Industri Sermier 13  14
Sukijan  42  Pria  Ds. Bleboh RT.04/ RW.01, Jiken Kerajinan Kedebog  8  10

Suwarno  30  Pria 
Ds. Gotputuk RT.02/ Rw.03, 
Ngawen  Industri Anyaman Bambu  35  7 

Subroto, SPd  40  Pria  Kutukan, Randublatung 
Perdagangan Hasil Kerja 
Ukir  20  6 

Jong Supolo  55  Pria  Ds. Jiken RT.04/RW.08, Jiken Industri Mebel 16  12
Muklisin  60  Pria  Ds. Jiken RT.01/RW.05, Jiken Industri Mebel 40  14
Abdul Kholiq  42  Pria  Jl. Blora‐Cepu KM 10, Jepon Ukir Kayu Gembol  45  6
Suparmin  43  Pria  Ds. Jiken RT.03/ RW.10, Jiken Industri Mebel 27  5

Titik Munasih  40  Wanita 
Ds. Sitirejo RT.11/ RW.02, 
Tunjungan  Industri Genteng  14  10 

Nabi  40  Pria 
Dk. Tengger, Tempellemahbang, 
Jepon  Souvenir  21  5 

Kasbi  30  Pria  Jl. Blora‐Cepu KM 10, Jepon Industri Mebel 28  6

Ngadi  35  Pria 
Ds. Sitirejo RT.11/ RW.02, 
Tunjungan  Industri Genteng  25  4 

Sutiyanto  55  Pria 
Ds. sitirejo RT.09/ RW.02, 
Tunjungan 

Industri Genteng dan 
Batubata  30  8 

Mulyoto  45  Pria 
Dk. Sitimulyo RT.01/ RW.10, 
Cepu  Industri Marning  20  5 

Suyatni  55  Wanita  Wantilgung, RT.04/ RW.02 Industri Sermier 25  6

Yatno  45  Pria 
Dk. Tambakwatu, Karangboyo‐
Cepu  Bubut  8  18 

Ida Fariani  55  Wanita  Jl. Gajahmada No.14 Cepu Pedagang Eceran 9  20

Saryonno  34  Pria  Kel. Ngroto RT.03/RW.03 
Industri Kerajinan Tas 
Buah  10  14 

Supangat  37  Pria  Jl.Depo No.10 Balun, Cepu Industri Wingko 20  4
Oyong 
Maulana M.  30  Pria  Jl. Bay Pass Cepu  Gypsum Elternit  30  6 

Ngasiman  32  Pria  Ds. Jiken RT03/RW10, Jiken Industri Mebel 35  7
Jumadi Iqtidal  30  Pria  Ds. Jiken RT.05/RW.04, Jiken Industri Mebel 40  5
Suwartono  37  Pria  Ds. Jiken RT.01/RW.10, Jiken Industri Mebel 50  6

Sunartik  50  Wanita 
Kel. Ngawen RT.04/RW05, 
Ngawen  Makanan Olahan  12  25 

Siti 
Handayaningsi
h  53  Wanita 

Ds. Berbak RT.05/ RW03, 
Ngawen  Makanan Olahan  10 

11 

Rohmatul  64  Pria  Jl. Blora‐Cepu KM 13, Jiken Counter 5  13
Sulistya Budi  35  Pria  Jl. Blora‐Cepu KM 13, Jiken Jasa Bengkel 5  10

Jarwati  33  Wanita 
Kel. Ngawen RT.04/RW05, 
Ngawen  Makanan Olahan  5  9 
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Sulistyowati  37  Wanita 
Ds. Gondang RT.04/RW01, 
Ngawen  Makanan Olahan  8  10 

Wiwik 
Setyaningsih  50  Wanita 

Ds. Gondang RT.04/RW01, 
Ngawen  Makanan Olahan  9  18 

Muhairi  32  Pria  Dk. Suruan RT.04/ RW.05 Ukir  22  8
Arma  26  Pria  Ds. Jiken RT.04/RW.04, Jiken Perdagangan Saprodi  30  5

Kukuh S.  50  Pria  Jl. Raya Pasar No.6, Cepu 
Perdagangan Makanan & 
Minuman  15  10 

Mas'ut  43  Pria 
Jl. Ronggolawe No.13, Balun, 
Cepu  Perdagangan Jamu  6  16 

Nur Ngalim  40  Pria 
Jl. Lap. Terbang Gg. Kenanga 5, 
Kentong  Industri Kerajinan  25  9 

Usaman Ali  44  Pria 
Jl. Lap. Terbang Gg. Kenanga 3, 
Kentong  Industri Kerajinan  30  7 

Marji  43  Pria 
Ds. Gotputuk RT.01/ Rw.01, 
Ngawen  Industri Anyaman Bambu  20  5 

Pujianto  30  Pria  Jl. Gatot Subroto 
Jasa Percetakan dan 
Sablon  7  7 

Sarji  52  Pria  Ds. Jiken RT.02/RW.16, Jiken Industri Mebel 24  10
Sukono  25  Pria  Ds. Jiken RT.02/RW.05, Jiken Industri Mebel 20  8
Sudir  37  Pria  Ds. Jiken RT.01/RW.05, Jiken Industri Mebel 40  9

Nur Arifin  52  Pria 
Jl. Ahmad Yani Gg.10 RT 05/ 
RW.02, Karangjati  Industri Jamu Tradisional  5  11 

Nunuk 
Khotijah  42  Wanita 

Kel. Ngawen RT.04/RW.02, 
Ngawen  Makanan Olahan  9  4 

Anggoro Adi  52  Pria  Jl. Maluku, Jetis 
Jasa Percetakan dan 
Sablon  5  14 

Sutarji  65  Pria  Jl. Jend. Sudirman, Bangkle 
Jasa Percetakan dan 
Sablon  6  6 

Sholikhin Hadi  45  Pria  Jl. Ahmad Yani No.79, Blora 
Jasa Percetakan dan 
Sablon  5  5 

Supeno  50  Pria 
Ds. Canggah RT.02/ RW.03, 
Talokwohmojo  Industri Anyaman Bambu  27  9 

Raul Tamtam  45  Pria  Jl. Jend. Sudirman, Bangkle 
Jasa Percetakan dan 
Sablon  8  8 

Taufik 
Haryoso  35  Pria  Jl. Pahlawan N0.21, Cepu 

Rental Mobil, Kaset, VCD, 
Warnet  12  18 

Keterangan :             
UM : Umur Pemilik             
JK : Jenis Kelamin             
JP : Jumlah Pekerja             
UP : Umur perusahaan           
 



74 

 

HASIL JAWABAN RESPONDEN 

Penggunaan Informasi Akuntansi 
Informasi Statutory Informasi Budget Informasi Additional     

PIA ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 ST ANG1 ANG 2 ANG 3 ANG 4 ANG TMB 1 TMB 2 TMB 3 TMB 4 TMB jmlh   
1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 8 62% 1 
1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 9 69% 1 
1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 0 1 2 10 77% 1 
1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 9 69% 1 
1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 8 62% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 8 62% 1 
1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 8 62% 1 
1 1 1 1 1 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 54% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 23% 0 
1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 9 69% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 12 92% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 11 85% 1 
1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 11 85% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8% 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 3 0 1 0 0 1 9 69% 1 
0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 23% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 10 77% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 8 62% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 15% 0 
1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10 77% 1 
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13 100% 1 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 23% 0 
1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 9 69% 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

 

Lampiran 2 
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Lampiran 3 
 

Hasil Uji Reliabilitas Dan Validitas 
Konstruk 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 55 100.0

Excludeda 0 .0

Total 55 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.915 .919 3

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ST 3.13 2.195 55

ANGGR 2.09 1.808 55

TMBHN 1.93 1.794 55
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Inter-Item Correlation Matrix 

 ST ANGGR TMBHN 

ST 1.000 .823 .793

ANGGR .823 1.000 .756

TMBHN .793 .756 1.000

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ST 4.02 11.389 .862 .745 .861

ANGGR 5.05 14.275 .837 .706 .874

TMBHN 5.22 14.618 .813 .662 .894

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

7.15 28.978 5.383 3

 
 
Factor Analysis 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .753 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 115.530 

df 3 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

ST 1.000 .885

ANGGR 1.000 .859

TMBHN 1.000 .837

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

 
Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.581 86.046 86.046 2.581 86.046 86.046

2 .248 8.273 94.319    

3 .170 5.681 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 
Component Matrixa 

 Component 

 1 

ST .941 

ANGGR .927 

TMBHN .915 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Lampiran 4 

Pengujian analisis deskriptif 
 
 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics
 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

SU 55 1 0 1 26 .47 .068 .504

UP 55 21 4 25 524 9.53 .609 4.517

PNDDKN 55 4 1 5 154 2.80 .182 1.353

PIA 55 1 0 1 34 .62 .066 .490

Valid N (listwise) 55    
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Lampiran 5    
  

HASIL PENGUJIAN REGRESI LOGISTIK 
 
 

Logistic Regression 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 55 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 55 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 55 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak menggunakan informasi akuntansi 0
menggunakan informasi akuntansi 1

 
Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood

Coefficients 

Constant SU UP PNDDKN 

Step 1 1 37.249 -.159 .889 -.135 .535 

2 29.533 .033 1.169 -.249 .923 

3 26.680 .427 1.377 -.381 1.295 

4 25.926 .800 1.573 -.492 1.586 

5 25.853 .957 1.676 -.538 1.708 

6 25.852 .976 1.690 -.544 1.723 

7 25.852 .976 1.690 -.544 1.724 

a. Method: Enter     
b. Constant is included in the model.    
c. Initial -2 Log Likelihood: 73,144    
d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed 
by less than ,001. 
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 47.292 3 .000

Block 47.292 3 .000

Model 47.292 3 .000

 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 25.852a .577 .784

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.517 7 .597

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  PIA = tidak menggunakan 

informasi akuntansi 

PIA = menggunakan informasi 

akuntansi 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 6 5.991 0 .009 6

2 7 6.530 0 .470 7

3 5 4.280 1 1.720 6

4 1 2.959 5 3.041 6

5 1 .925 5 5.075 6

6 1 .276 6 6.724 7

7 0 .034 7 6.966 7

8 0 .004 6 5.996 6

9 0 .001 4 3.999 4
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Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 PIA 

Percentage 

Correct 

 tidak 

menggunakan 

informasi 

akuntansi 

menggunakan 

informasi 

akuntansi 

Step 1 PIA tidak menggunakan 

informasi akuntansi 
19 2 90.5

menggunakan informasi 

akuntansi 
2 32 94.1

Overall Percentage   92.7

a. The cut value is ,500    

 

 

 

 
Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a SU 1.690 1.113 2.307 1 .129 5.421

UP -.544 .237 5.268 1 .022 .580

PNDDKN 1.724 .667 6.685 1 .010 5.604

Constant .976 2.126 .211 1 .646 2.654

a. Variable(s) entered on step 1: SU, UP, PNDDKN.    

 
Correlation Matrix 

  Constant SU      UP      PNDDKN  

Step 1 Constant 1.000 -.053 -.726 -.206

SU       -.053 1.000 -.139 .083

UP       -.726 -.139 1.000 -.480

PNDDKN   -.206 .083 -.480 1.000
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Block 0: Beginning Block 

 
Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 73.145 .473

2 73.144 .482

3 73.144 .482

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 73,144 

c. Estimation terminated at iteration number 3 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

 
Classification Tablea,b 

 

Observed 

Predicted 

 PIA 

Percentage 

Correct 

 tidak 

menggunakan 

informasi 

akuntansi 

menggunakan 

informasi 

akuntansi 

Step 0 PIA tidak menggunakan 

informasi akuntansi 
0 21 .0

menggunakan informasi 

akuntansi 
0 34 100.0

Overall Percentage   61.8

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant .482 .278 3.014 1 .083 1.619

 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

Step 0 Variables SU 19.421 1 .000 

UP 23.353 1 .000 

PNDDKN 26.374 1 .000 

Overall Statistics 32.638 3 .000 
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             Step number: 1 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
      16 ┼                                                                                                    ┼ 
         │                                                                                                   1│ 
         │                                                                                                   1│ 
F        │                                                                                                   1│ 
R     12 ┼                                                                                                   1┼ 
E        │                                                                                                   1│ 
Q        │                                                                                                   1│ 
U        │                                                                                                   1│ 
E      8 ┼0                                                                                                  1┼ 
N        │0                                                                                                  1│ 
C        │0                                                                                                  1│ 
Y        │0                                                                                                  1│ 
       4 ┼0                                                                                                 11┼ 
         │0                         0                                                                1      11│ 
         │0                0        0                                                                1  1  111│ 
         │00 0  0          00       0         100 1         1   11        1 0                 11 1   1  1  101│ 
Predicted ─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────── 
  Prob:   0       .1        .2        .3        .4        .5        .6        .7        .8        .9         1 
  Group:  0000000000000000000000000000000000000000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111 
 
          Predicted Probability is of Membership for 1 
          The Cut Value is .50 
          Symbols: 0 - 0 
                   1 - 1 

          Each Symbol Represents 1 Case. 
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