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SARI 

 

Aini, Nurul. 2017. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK ETAP 

Pada UMKM Kota Semarang (Studi Empiris Pada UMKM Pengrajin Batik di Kota 

Semarang)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Indah Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA., II. Trisni 

Suryarini, SE., M.Si. 

 

Kata Kunci: Pemahaman, pengetahuan, SAK ETAP, UMKM 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengrajin batik merupakan salah 

satu UMKM yang unggul di Kota Semarang. Hasil dari studi pendahuluan telah 

ditemukannya berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pengrajin 

batik khususnya dalam hal pembukuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, 

budaya organisasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian 

informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM 

pengrajin batik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM pengrajin sekaligus penjual 

batik di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampel jenuh sehingga semua populasi dalam penelitian ini 

juga dijadikan sampel penelitian. Hasil dari teknik pengambilan sampel jenuh telah 

diperoleh sampel sebanyak 46 responden. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan cara dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis 

statistik inferensial. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS 

21. 

Hasil analisis deskriptif diperoleh bahwa rata-rata implementasi SAK ETAP 

pada UMKM pengrajin batik dalam kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel pemahaman teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap 

implementasi SAK ETAP. Variabel pengetahuan akuntansi, karakteristik kualitatif 

laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif 

terhadap implementasi SAK ETAP sedangkan variabel budaya organisasi tidak 

berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP. 

Saran yang diberikan oleh para pelaku UMKM agar memiliki komputer yang 

telah terpasang software akuntansi, adanya pemisahan tugas, membuat aturan yang 

tertulis mengenai pembukuan, dan merekrut tenaga kerja yang ahli dalam bidang 

akuntansi. Bagi pihak Dinas Koperasi dan UMKM juga diharapkan dapat 

memberikan pelatihan yang berkelanjutan dengan cara memberikan modul praktik 

akuntansi bagi para pelaku UMKM. 
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ABSTRACT 

 

Aini, Nurul. 2017. “Factors Affecting the Implementation of Financial Accounting 

Standards Entity Without Public Accountability at SMEs Semarang City (Empirical 

Study on SMEs Batik Craftsmen in Semarang City)”. Final Project. Accounting 

Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor I. Indah 

Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA., II. Trisni Suryani, SE., M.Si. 

 

Keywords: Understanding, knowledge, SAK ETAP, SMEs 

 

Small and Medium Enterprises (SMEs) batik craftsmen is one of the 

preeminent SMEs in the city of Semarang. The results of the preliminary studies 

have found various problems faced by the actors SMEs batik craftsmen especially 

in terms of bookkeeping. The purpose of this research is to know the influence of 

the understanding of the knowledge of information technology, accounting 

knowledge, organizational culture, the qualitative characteristics of financial 

statements, as well as the granting of information and socialization towards 

implementation of SAK ETAP on batik craftsmen SMEs. 

The population in this research is SMEs batik craftsmen in Semarang city. 

Sampling techniques in the study of saturated samples using the technique so that 

all population in this study was also made of the research sample. The result of the 

sampling technique of saturated sample has been obtained as many as 46 

respondents. Data collection techniques on this research by way of documentation, 

interviews and questionnaires. The data collected is analyzed by using statistical 

analysis descriptive and statistic analysis inferensial. Analytical tools used in this 

study is SPSS 21. 

The results of descriptive analysis obtained that the average implementation 

of SAK ETAP on SMEs batik craftmen in the category of being. The results showed 

that the variable of understanding of information technology negatively affect the 

implementation of SAK ETAP. The variables of accounting knowledge, qualitative 

characteristics of financial statements, as well as the provision of information and 

socialization have a positive effect on the implementation of SAK ETAP while the 

organizational culture variables have no positive effect on the implementation of 

SAK ETAP. 

The advice given by the perpetrators of SMEs in order to have a computer 

that has installed accounting software, the separation of tasks, create a rule that is 

written about bookkeeping, and the hiring of experts in the field of accounting. On 

behalf of the Department of cooperatives and SMEs is also expected to provide 

ongoing training by way of providing accounting module for the perpetrators of 

SMEs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan 

jatuhnya perekonomian nasional. Sejak terjadinya krisis ekonomi, hampir 80% 

usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) (Kurniawati dkk., 2012). Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kondisi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena mampu bertahan dan menjadi 

pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis ekonomi tersebut. 

Bertahannya UMKM terhadap krisis ekonomi itulah menjadi salah satu alasan 

pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan 

UMKM.  

Kementerian Koperasi dan UKM (2013) mengungkapkan bahwa jumlah 

UMKM di Indonesia pada tahun 2013 tercatat sebanyak 57.895.721 unit. 

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia memberikan peran penting dalam 

perekonomian nasional sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang besar sehingga 

dapat mengurangi tingkat pengangguran. Hal tersebut terbukti dengan jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki pada tahun 2013 sebanyak 114.144.082 orang. UMKM 

pun juga berperan penting dalam memberikan kontribusi produk domestik bruto 

(PDB) di Indonesia yakni sebesar Rp 5.440.007,9 milyar dari total PDB Indonesia 

di tahun 2013. 
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Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM yang ada di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bejo Iman Suroso selaku pihak Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tanggal 7 Maret 2017 menyatakan 

bahwa perkembangkan UMKM di Kota Semarang mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya dan juga dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Tidak sedikit para 

pelaku UMKM di Kota Semarang mengaku sering mengalami kendala dalam hal 

pendanaan, promosi, dan pengelolaan keuangan. Pada tahun 2016, Indonesia telah 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mengakibatkan 

persaingan akan semakin tinggi bagi para pelaku UMKM. Persaingan yang semakin 

ketat membuat para pelaku UMKM membutuhkan dana yang cukup besar untuk 

melakukan inovasi lainnya dalam pengembangan usahanya. 

Kurangnya pengetahuan akuntansi, pemahaman teknologi informasi, dan 

sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam hal pembukuan di UMKM 

tersebut. Kurang lebih 50% UMKM di Kota Semarang telah melakukan 

pembukuan. Mengingat adanya dana (modal) pribadi dalam menjalankan usahanya, 

tidak sedikit para pelaku UMKM yang belum bisa memisahkan antara uang pribadi 

dengan uang perusahaan. Soraya & Mahmud (2016) menyatakan bahwa para 

pelaku UMKM menganggap bahwa pembukuan merupakan suatu hal yang rumit 

untuk dilaksanakan dan merasa tidak perlu untuk melakukan pencatatan. Kondisi 

inilah yang perlu diperhatikan pada para pelaku UMKM yang masih kurang 

memahami tentang pengelolaan keuangan secara benar dan pentingnya laporan 

keuangan suatu bisnis. 
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Hambatan para pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan yang belum 

benar dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dan penilaian pihak kreditur 

terhadap UMKM dalam rangka pemberian pinjaman modal usaha masih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baas dan Schrooten (2006 dalam Rudiantoro & 

Siregar, 2011) telah disebutkan bahwa perbankan dalam penyaluran kreditnya 

kepada UMKM menggunakan soft information dan hard information. 

Soft information menggunakan teknik relationship lending yakni penyaluran 

kredit atas dasar sistem kepercayaan dan hubungan yang telah terbina baik antara 

bank dengan pengusaha, sehingga informasi dapat diakses lebih mudah oleh pihak 

bank. Sedangkan hard information menggunakan: (1) Financial Statement Landing 

yakni dengan menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian kredit; (2) 

Assets Based Lending yakni dengan menggunakan informasi terkait aset-aset yang 

dijadikan jaminan; dan (3) Credit Scoring yakni menggunakan data-data keuangan 

yang tersedia dari sekelompok pengusaha untuk diberikan penilaian atas nilai 

kreditnya. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pasal 49 

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

Kecil, dan Menengah telah disebutkan bahwa para pelaku UMKM diwajibkan 

untuk melakukan pembukuan kegiatan usaha termasuk dalam penyusunan laporan 

keuangan. Armando (2015 dalam Mulyaga, 2016) menyatakan bahwa penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku akan menghasilkan 

informasi yang reliabel dan akuntabel mengenai posisi keuangan di UMKM 
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tersebut. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai panduan dalam menilai 

kinerja UMKM dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan 

UMKM. 

Terkait dengan kondisi di atas, maka pada tahun 2009 Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan standar akuntansi untuk UMKM yang 

dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan. SAK 

ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas 

publik yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK 

ETAP ini berlaku efektif per 1 Januari 2011. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (PSAK 27) ini menjadi 

pedoman koperasi dan UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi sebelum 

diterbitkannya SAK ETAP. Seiring berjalannya waktu, DSAK pun melakukan 

pencabutan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian karena PSAK No. 27 

dianggap sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang mengakibatkan SAK 

berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. SAK ETAP 

yang diterbitkan merupakan bentuk penyederhanaan dari PSAK No. 27 ini 

diharapkan dapat diterapkan di UMKM dalam menjalankan usahanya. Para pelaku 

UMKM diharapkan mampu melakukan pembukuan untuk menyajikan laporan 

keuangan yang lebih informatif sehingga para pelaku UMKM juga dapat 

mengetahui perkembangan usahanya dan dapat mengambil keputusan secara tepat 

melalui laporan keuangannya. 
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Yanto, dkk. (2016) mengungkapkan bahwa meskipun SAK ETAP wajib 

diimplementasikan pada Januari 2011, akan tetapi para pelaku UMKM masih 

merasa kesulitan untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. 

SAK ETAP tidak bisa dapat diterima begitu saja oleh UMKM karena para pelaku 

UMKM tidak memiliki pengetahuan akuntansi serta belum memahami pentingnya 

pencatatan dan pembukuan yang sesuai dengan standar bagi kelangsungan 

usahanya (Sariningtyas & Diah, 2011). 

Hasil penelitian Alfitri dkk., (2014) mengenai penerapan SAK ETAP 

menunjukkan bahwa pemahaman SAK ETAP masih rendah serta pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pengrajin mebel hanya sebatas 

laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan. Penerapan 

SAK ETAP oleh para pelaku pengrajin mebel juga mengalami kendala yaitu 

kurangnya pengetahuan tentang SAK ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang 

profesional, kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan 

keuangan, serta kurang efektifnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten tentang 

SAK ETAP. 

Saragih & Surikayanti (2015) juga mengungkapkan bahwa penerapan 

akuntansi yang dilakukan oleh UKM belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini 

dapat dilihat dari penyajian pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih 

sederhana yakni sebagian besar UKM hanya membuat laporan laba rugi. Penerapan 

akuntansi yang belum sesuai dengan SAK ETAP ini terjadi karena kurangnya 

pengetahuan mengenai SAK ETAP serta tidak adanya sosialisasi ataupun pelatihan 
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dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang 

maksimal. 

SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi yang wajib digunakan 

oleh para pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi. Berbagai 

penelitian mengenai penerapan SAK ETAP telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyaga (2016) pada 

UMKM se-Jawa Tengah menunjukkan bahwa rata-rata hasil analisis deskriptif 

variabel implementasi SAK sebesar 53,25 masuk dalam kategori cukup rendah. 

Penelitian mengenai penerapan SAK ETAP juga dilakukan oleh Pratiwi & Hanafi 

(2016) yang menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif variabel penerapan SAK 

ETAP pada UMKM di Kota Tegal masuk dalam kategori sedang. Rendahnya 

implementasi SAK ETAP tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya 

organisasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan 

sosialisasi. 

Sariningtyas & Diah (2011) mengungkapkan bahwa terbatasnya kemampuan 

teknologi yang dimiliki oleh UMKM di negara berkembang menjadi masalah serius 

dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut terjadi karena UMKM lebih 

cenderung hanya memiliki keterampilan teknis dan produksi yang sempit. 

Pemahaman pentingnya teknologi informasi yang tinggi bagi para pelaku UMKM 

ini bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi yang 

digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan 

efektivitas kegiatan usaha. 
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Semakin tinggi tingkat pemahaman teknologi informasi maka semakin luas 

pandangan para pelaku UMKM terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di 

dalam kehidupan bisnisnya. Pemahaman terhadap teknologi informasi yang baru 

juga dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi berupa laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian 

Sariningtyas & Diah (2011) yang mengungkapkan bahwa pemahaman teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP. Hal yang sama juga 

dibuktikan oleh Pratiwi & Hanafi (2016) bahwa pemahaman teknologi informasi 

berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. 

Tingkat pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau manajer 

UMKM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP pada UMKM tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui cara pemilik atau 

manajer UMKM dalam mengelola keuangan perusahaannya. Pengetahuan 

akuntansi ini dapat diidentifikasi dari pengalaman pemilik atau manajer UMKM 

pada partisipasinya dalam program pelatihan akuntansi yang pernah diikutinya 

(Setyaningrum dkk., 2016). 

Tidak sedikit para pelaku UMKM belum melakukan pembukuan atau 

pencatatan akuntansi dengan baik. Kurangnya pemahaman akuntansi yang dimiliki 

oleh para pelaku UMKM menyebabkan pencatatan akuntansi yang dilakukan masih 

sangat sederhana (Susanto, 2011 dan Alfitri dkk., 2014). Nurmala (2014) 

menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi dapat berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam melakukan 



8 
 

 
 

pencatatan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku sehingga UMKM tersebut 

dapat mengimplementasikan SAK ETAP dengan baik. 

Implementasi SAK ETAP juga dapat dipengaruhi oleh adanya budaya 

organisasi yang diterapkan di dalam UMKM tersebut. Budaya organisasi yang 

dimiliki oleh setiap UMKM memiliki karakter yang berbeda-beda. Budaya 

organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang 

dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka 

bertindak (Robbins & Coulter, 2010a: 63). Adanya budaya organisasi yang dimiliki 

pada setiap UMKM dapat berpengaruh terhadap hasil kinerja pada organisasi 

tersebut. 

Hasil penelitian Nurmala (2014) membuktikan bahwa budaya organisasi 

dapat berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Mulyaga (2016) dalam penelitiannya bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Sehingga dapat diartikan bahwa 

semakin baik budaya organisasi yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap 

implementasi SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP. Sariningtyas & Diah (2011) 

menyebutkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan baik perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan 

keuangan. Konsep dan prinsip pervasif SAK ETAP (2009) disebutkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja 
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keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil (output) dari proses 

kegiatan akuntansi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya selama 

satu periode tertentu (Wahyudin & Khafid, 2013: 24). Penyusunan laporan 

keuangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya 

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

lama usaha, dan ukuran usaha (Tuti & Dwijayanti, 2015). Laporan keuangan 

dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan dapat dipahami, relevan, 

materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, 

kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, serta keseimbangan antara biaya 

dan manfaat. Terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan maka dalam 

penyusunan laporan keuangan UMKM telah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku yaitu SAK ETAP yang diterapkan pada UMKM tersebut. 

Pemberian informasi dan sosialisasi mengenai SAK ETAP sangat penting 

bagi para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi. Tidak sedikit 

UMKM mengaku bahwa mereka belum memahami bahkan tidak mengetahui 

tentang SAK ETAP karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh 

pihak eksternal (Rudiantoro & Siregar, 2011; Susanto, 2011; Alfitri dkk., 2014). 

Pemberian informasi dan sosialisasi secara intensif akan memberikan pengaruh 

kepada para pelaku UMKM untuk mengimplementasikan SAK ETAP. 

Rudiantoro & Siregar (2011) menyebutkan bahwa pemberian informasi dan 

sosialisasi SAK ETAP akan berdampak pada pemahamannya tentang SAK ETAP. 
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Apabila para pelaku UMKM memperoleh informasi dan sosialisasi SAK ETAP 

dengan baik, maka akan mempengaruhi proses implementasi SAK ETAP. Hal yang 

sama juga dibuktikan oleh Astantiyah (2013), Masitoh & Widayanti (2015), serta 

Mulyaga (2016) bahwa pemberian informasi dan sosiaslisasi SAK ETAP 

berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM. 

Penelusuran riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya mengenai SAK 

ETAP tersebut masih ditemukannya research gap, yang meliputi perbedaan hasil 

diantara para peneliti dan keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sariningtyas & Diah (2011) menyatakan bahwa pemahaman 

teknologi informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian Pratiwi & Hanafi (2016) menyatakan bahwa pemahaman 

teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. Berbeda dengan 

hasil penelitian Astantiyah (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. Hasil penelitian 

Zahro & Wahyundaru (2015) juga menyebutkan bahwa pemahaman teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP. 

Penelitian terdahulu tentang penggunaan informasi akuntansi yang dilakukan 

oleh Linawati & Restuti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Penelitian ini didukung 

oleh Setyaningrum dkk., (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Bertolak belakang dengan 

hasil penelitian Masitoh & Widayanti (2015) dan Meidiyustiani (2016) yang 
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mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

penerapan SAK ETAP pada UMKM. 

Mulyaga (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Hal ini didukung oleh penelitian 

Nurmala (2014) bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap penggunaan 

informasi akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningrum dkk., (2016) bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahro & Wahyundaru (2015) bahwa 

karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh terhadap kebutuhan SAK 

ETAP. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Pratiwi & Hanafi (2016) yang 

mengungkapkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh 

terhadap penerapan SAK ETAP. Berbeda dengan hasil Sariningtyas & Dwi (2011) 

bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

kebutuhan SAK ETAP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro & Siregar (2011) dan Oktaritama 

(2015) menyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh 

terhadap pemahaman SAK ETAP. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

Astantiyah (2013), Masitoh & Widayanti (2015), serta Mulyaga (2016) bahwa 

pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP. 

Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Zahro & Wahyundaru (2015) 

yang mengungkapkan bahwa sosialisasi SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap 

kebutuhan SAK ETAP. 
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Beberapa penelitian terdahulu tidak hanya ditemukan mengenai perbedaan 

hasilnya saja akan tetapi juga ditemukan keterbatasan dari penelitian sebelumnya. 

Salah satu penelitian mengenai penerapan SAK ETAP yang dilakukan oleh Pratiwi 

& Hanafi (2016) menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan variabel 

dan sampel yang lebih banyak. Keterbatasan lainnya yang diungkapkan oleh 

Pratiwi & Hanafi (2016) adalah mengenai jumlah sampel penelitian yang hanya 

dilakukan di UMKM Kota Tegal sehingga penelitian tersebut belum bisa 

digeneralisasikan bagi penelitian dengan lokasi yang sama. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori harapan dan Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Teori harapan yang 

dirumuskan oleh Victor Vroom pada tahun 1964 ini lebih menekankan pada 

pencapaian sasaran (hasil) yang akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari 

tindakannya (Lubis, 2014: 89). Teori harapan ini digunakan sebagai landasan teori 

untuk memperkuat variabel pengetahuan akuntansi dan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan. 

Suwardjono (2005: 15) menyatakan bahwa akuntansi merupakan soft 

technology. UTAUT menyatakan bahwa penentu pengguna teknologi informasi 

adalah ekspektasi terhadap kinerja, ekspektasi terhadap upaya, pengaruh sosial, dan 

kondisi yang mendukung. Teori ini digunakan berdasarkan saran yang diberikan 

oleh penelitian sebelumnya yaitu Mulyaga (2016) sehingga UTAUT pada 

penelitian ini digunakan sebagai landasan teori untuk memperkuat variabel 

pemahaman teknologi informasi, budaya organisasi, serta pemberian informasi dan 

sosiaslisasi. 
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Penelitian ini mengambil sampel pada UMKM pengrajin batik di Kota 

Semarang karena batik menjadi salah satu produk unggulan Jawa Tengah dimana 

Kota Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah juga memiliki warisan 

budaya batik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kampung Batik yang sudah berdiri 

sejak jaman kolonial Belanda. Batik merupakan salah satu hasil budaya asli 

Indonesia dengan beragam corak yang mengandung sejarah dan nilai-nilai tradisi 

dari bangsa Indonesia. Kain batik ini lebih memiliki nilai seni yang sesuai dengan 

semua kalangan dibandingkan dengan kain biasa. Kain batik Semarangan memiliki 

ciri khas dan berbeda dengan kain batik yang dihasilkan oleh kota lainnya yaitu 

batik dengan motif yang menggambarkan ikon kota Semarang seperti tugu muda, 

lawang sewu, greja blendug, warag ngendhog, dan lain-lain. 

Hasil wawancara dengan Bu Heru selaku pemilik batik Pasha pada tanggal 

30 Maret 2017 menyatakan bahwa aktivitas membatik di Kampung Batik nyaris 

punah. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya batik ini 

membuat usaha batik menjadi kurang diminati. Bu Heru menyebutkan bahwa pada 

tahun 2006 di Semarang ini telah kembali diadakan pelatihan membatik dan di 

tahun 2007 beliau mulai membuka dan memperkenalkan batik semarangan pada 

kalangan masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Joko pemilik batik 

Cantingmas selaku ketua klaster batik Kota Semarang pada tanggal 6 April 2017 

menyebutkan bahwa perkembangan pengrajin batik di Kota Semarang saat ini telah 

mengalami peningkatan yang cukup baik dari sebelumnya, meskipun masih 

mengalami kendala dalam pemasaran dan pengelolaan keuangannya (panduan 

wawancara dapat dilihat pada Lampiran 4). 
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Berdasarkan fenomena, research gap, dan dukungan teori yang dikemukakan 

di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

diduga dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM pengrajin 

batik di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, 

karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosisalisasi 

terhadap implementasi SAK ETAP sehingga judul penelitian ini adalah ”Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK ETAP Pada UMKM Kota 

Semarang (Studi Empiris Pada UMKM Pengrajin Batik di Kota Semarang)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasi sebagai pengaruh dari rendahnya implementasi SAK ETAP 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman teknologi informasi akuntansi para pelaku UMKM 

menjadi salah satu penyebab rendahnya implementasi SAK ETAP pada UMKM 

karena tidak sedikit para pelaku UMKM mengaku lebih merasa nyaman apabila 

pembukuannya dilakukan secara manual. 

2. Rendahnya pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau manajer 

UMKM sehingga pembukuan akuntansi yang dilakukan masih sangat sederhana 

dan penyusunan laporan keuangan pun belum sesuai dengan SAK ETAP. 
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3. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang baik belum tentu memiliki 

kemampuan dalam melakukan pembukuan dan menyusun laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK ETAP. 

4. Rendahnya karakteristik kualitatif laporan keuangan memberikan dampak pada 

implementasi SAK ETAP menjadi rendah karena UMKM memandang bahwa 

mereka telah menyediakan laporan keuangan yang cukup lengkap. 

5. Rendahnya pemberian informasi dan sosialisasi mengenai SAK ETAP dari 

pihak eksternal mempengaruhi kurangnya proses implementasi SAK ETAP pada 

UMKM. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, 

dalam penelitian ini memiliki beberapa cakupan atau batasan masalah, antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada UMKM pengrajin batik yang ada di Kota 

Semarang. Kondisi ini dapat mempengaruhi hasil penelitian yang belum bisa 

digeneralisasikan bagi penelitian di kota yang sama. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada UMKM pengrajin batik yang telah melakukan 

pembukuan secara sederhana atau telah sesuai dengan standar yang berlaku serta 

menyusun laporan keuangan. 

3. Variabel independen yang digunakan penelitian ini difokuskan pada pemahaman 

teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, karakteristik 

kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosialisasi. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap implementasi 

SAK ETAP? 

2. Apakah ada pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap implementasi SAK 

ETAP? 

3. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi SAK ETAP? 

4. Apakah ada pengaruh karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap 

implementasi SAK ETAP? 

5. Apakah ada pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi terhadap 

implementasi SAK ETAP? 

6. Apakah ada pengaruh pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, 

budaya organisasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian 

informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap implementasi 

SAK ETAP. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap implementasi SAK 

ETAP. 

4. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

6. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman teknologi informasi, pengetahuan 

akuntansi, budaya organisasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta 

pemberian informasi dan sosialisasi terhadap implementasi SAK ETAP. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni: 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini digunakan untuk memverifikasi teori secara empiris melalui 

temuan-temuan ilmiah yang telah dihasilkan dalam penelitian. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM pengrajin batik di Kota 

Semarang sehingga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi yang 

relevan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

mengkonfirmasi dari hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda mengenai 

implementasi SAK ETAP. 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi para 

pelaku UMKM tentang penerapan SAK ETAP dalam menyusun laporan 

keuangan bagi usahanya. 

b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Dinas 

Koperasi dan UMKM dalam penyelenggaraan sosialisasi SAK ETAP untuk 

lebih intensif. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah untuk memberikan informasi dan sosialisasi yang lebih intensif 

terkait dengan penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan SAK ETAP. 

 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Berbagai penelitian yang terkait mengenai SAK ETAP dengan variabel dan 

hasil penelitian yang berbeda-beda, peneliti termotivasi untuk mereplikasi 

penelitian Nurmala (2014), Mulyaga (2016), serta Pratiwi & Hanafi (2016). Adapun 

perbedaan dengan penelitian tersebut yang menjadi orisinalitas pada penelitian ini, 

antara lain: 
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1. Perbedaan pada variabel-variabel penelitian 

Variabel pada penelitian Nurmala (2014) terdiri dari pendidikan pemilik, 

pengetahuan akuntansi pemilik, budaya organisasi, umur perusahaan, dan 

ketidakpastian lingkungan. Pada penelitian Mulyaga (2016) menggunakan variabel 

budaya organisasi, sosialisasi SAK ETAP, tingkat pendidikan pemilik, umur usaha, 

dan skala usaha. Variabel yang digunakan dalam penelitian Pratiwi & Hanafi 

(2016) adalah pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik 

kualitatif laporan keuangan, dan ukuran usaha. 

Beberapa variabel di atas yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu 

masih ditemukannya pengaruh yang tidak konsisten terhadap implementasi SAK 

ETAP. Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil variabel pemahaman 

teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, karakteristik 

kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosialisasi yang diduga 

dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah UMKM pengrajin batik di Kota Semarang 

sebanyak 46 UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan Kota Semarang, yaitu 

Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Utara, 

Gunungpati, Candisari, Tembalang, Banyumanik, Pedurungan, Gajahmungkur, 

Tugu, dan Mijen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  

Teori ini dikembangkan dan dirumuskan dengan empat macam penentu inti 

(core determinant) suatu niat dan pengguna teknologi informasi dengan empat 

moderator dari hubungan pokok (key relationship) oleh Venkatesh et al., pada tahun 

2003. Keempat core determinant yang dimaksud ini adalah ekspektasi terhadap 

kinerja, ekspektasi terhadap upaya, pengaruh sosial, dan kondisi yang mendukung. 

Penentu inti yang pertama yakni ekspektasi terhadap kinerja (performance 

expenctancy) yang berarti sejauh mana tingkat keyakinan suatu individu bahwa 

menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai hasil-hasil yang 

maksimal dalam kinerja pekerjaannya. Penentu inti yang kedua, ekspektasi 

terhadap upaya (effort expectancy) yaitu sejauh mana tingkat kemudahan yang 

dirasakan oleh individu dalam menggunakan sistem. Pengaruh sosial (social 

influence) menjadi penentu inti ketiga yang berarti sejauh mana persepsi atau 

kesadaran individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru. 

Penentu inti yang keempat yakni kondisi yang mendukung (facilitating condition) 

yang berarti sejauh mana suatu individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan 

teknis harus ada untuk mendukung penggunaan sistem. 

UTAUT merupakan teori yang cukup komprehensif dalam mengintregasikan 

konstruksi faktor-faktor yang menentukan seseorang atau sebuah organisasi dalam 
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mengadopsi teknologi baru (Winarko & Mahadewi, 2013). Suwardjono (2005: 15) 

dalam bukunya menyatakan bahwa akuntansi merupakan soft technology, sehingga 

hal tersebut mendukung UTAUT sebagai landasan teori pada penelitian ini. 

Implikasi teori pada penelitian ini adalah yang pertama pada faktor penentu 

ekspektasi terhadap upaya (effort expectancy) ini digunakan sebagai landasan teori 

untuk memperkuat kerangka berfikir pemahaman teknologi informasi terhadap 

implementasi SAK ETAP karena upaya untuk memahami teknologi informasi yang 

baru maka pandangan para pelaku UMKM terhadap berbagai bentuk penerapan 

teknologi dalam kehidupan bisnis UMKM akan semakin luas. Selain itu, dengan 

memahami teknologi informasi yang baru dapat mendorong percepatan penyediaan 

informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang 

berlaku yaitu SAK ETAP bagi kalangan UMKM. 

Faktor penentu pengaruh sosial (facilitating condition) juga digunakan 

sebagai landasan teori untuk memperkuat kerangka berfikir pemberian informasi 

dan sosialisasi SAK ETAP terhadap implementasi SAK ETAP. Adanya pemberian 

informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak eksternal mengenai SAK ETAP 

akan memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap bagi para pelaku UMKM 

dalam proses implementasi SAK ETAP. Hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi 

para pelaku UMKM bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP 

merupakan hal yang penting bagi para pelaku UMKM dalam kelangsungan 

usahanya. 

Faktor penentu kondisi yang mendukung (facilitating condition) digunakan 

sebagai landasan teori untuk memperkuat kerangka berfikir budaya organisasi 
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terhadap implementasi SAK ETAP. Adanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh 

suatu UMKM dalam membentuk sebuah budaya organisasi yang baik dapat 

menjadi salah satu faktor pendukung serta dapat mempengaruhi cara para pelaku 

UMKM dalam bertindak menyelesaikan tugasnya. Diterapkannya budaya 

organisasi yang baik ini memberikan harapan agar tercapainya tujuan atau hasil 

yang diinginkan oleh para pelaku UMKM, sehingga para pelaku UMKM dapat 

mengimplementasikan SAK ETAP dengan baik dalam penyusunan laporan 

keuangan di UMKM tersebut. 

 

2.1.2 Teori Harapan 

Teori harapan disebut juga dengan teori valensi atau instrumentalis yang 

secara komprehensif dan sistematik dirumuskan oleh Victor Vroom pada tahun 

1964. Lubis, (2014: 89) menyatakan bahwa teori harapan ini lebih menekankan 

pada pencapaian sasaran (hasil) yang akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari 

tindakannya. Robbins & Coulter (2010b: 123) mendefinisikan teori harapan 

merupakan teori yang menggambarkan seorang individu cenderung untuk bertindak 

dengan cara tertentu dengan harapan bahwa tindakan yang dilakukan akan diikuti 

oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. 

Variabel-variabel kunci pada teori harapan ini adalah usaha (effort), hasil 

(income), harapan (expectancy), instrumen-instrumen yang berkaitan dengan 

hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, hubungan antara 

prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan 

kadar kekuatan dan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu (Lubis, 2014: 89). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori harapan merupakan 

teori yang menjelaskan seseorang akan termotivasi untuk melakukan suatu hal 

dengan cara tertentu apabila seseorang itu yakin bahwa tindakan yang dilakukan 

akan mencapai tujuan yang diharapkan.  

Implikasi teori harapan pada penelitian ini adalah meningkatkan 

implementasi SAK ETAP pada UMKM yang diidentikkan sebagai harapan. 

Sedangkan untuk variabel pengetahuan akuntansi dan karakteristik kualitatif 

laporan keuangan sebagai faktor penentunya (upaya). Semakin tinggi faktor 

penentu (upaya) maka semakin tinggi pula harapan tersebut dapat tercapai. 

Contohnya pada tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau manajer UMKM dalam 

meningkatkan pengetahuan akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan 

keuangannya. Apabila pihak pemilik atau manajer UMKM meningkatkan 

pemahaman tentang pengetahuan akuntansi pada dirinya maka akan mempengaruhi 

cara perilakunya dalam bertindak menyelesaikan tugasnya. Kesimpulannya adalah 

apabila pemilik atau manajer UMKM memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi 

dan dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka implementasi SAK 

ETAP akan terlaksana dengan baik. 

 

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Pada umumnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali 

dihubungkan dengan usaha yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam melakukan usahanya dengan modal yang terbatas. Jenis usaha ini juga 
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berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah (Raja, 2010 dalam 

Astuti, 2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah disebutkan mengenai definisi usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Kriteria 

Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Kriteria 

Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

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

atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

tersebut. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar). 
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2.2.2 Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari 

kedudukannya saat ini dalam dunia usahanya. Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (2015) menyebutkan bahwa peran Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dalam perekonomian dapat dilihat dari: 

1. Kedudukkannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di 

berbagai sektor. 

2. Penyedia lapangan kerja yang besar. 

3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 

5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan 

ekspor. 

 

2.3 Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

2.3.1 Pengertian Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) didefinisikan sebagai praktik pelaksanaan prosedur akuntansi 

yang dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk mencatat setiap transaksi ekonomi 

dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan berpedoman pada SAK ETAP 

(Azis dkk., 2015). Berdasarkan pernyataan SAK ETAP (IAI, 2009) telah 
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disebutkan bahwa SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik berarti bahwa entitas yang: 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, 

kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP apabila otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan 

penggunaan SAK ETAP tersebut. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik 

signifikan jika: 

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 

b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang 

efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

 

2.3.2 Siklus Akuntansi Laporan Keuangan SAK ETAP 

Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi atau tahapan-tahapan kegiatan 

akuntansi dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal transaksi dan diakhiri 

dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi periode berikutnya yang 

dilakukan secara terus menerus dan berulang (Reeve et al., 2009: 171). Menurut 

Wahyudin & Khafid (2013: 62) bahwa ada 7 (tujuh) tahapan dalam melakukan 

proses penyusunan laporan keuangan melalui siklus akuntansi sebagai berikut: 

1. Pencatatan transaksi keuangan ke dalam buku jurnal dan buku pembantu 

Pada tahap ini transaksi keuangan yang telah dibuktikan dengan dokumen-

dokumen seperti faktur, kuitansi, nota, cek, dan lain sebagainya akan dicatat secara 
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kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya ke dalam buku jurnal dengan 

menggolongkan perkiraan yang harus di debet dan di kredit. Jurnal yang digunakan 

dalam pencatatan akuntansi keuangan dibedakan menjadi dua yaitu jurnal khusus 

dan jurnal umum. Jurnal umum digunakan sebagai media untuk mencatat seluruh 

jenis transaksi keuangan tanpa terkecuali, sedangkan jurnal khusus digunakan 

sebagai media untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang sering terjadi, 

seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, serta jurnal 

pengeluaran kas. 

Pada dasarnya tidak semua perusahaan besar maupun kecil menggunakan 

semua jenis jurnal tersebut. Pada perusahaan dengan berskala kecil biasanya 

menggunakan jurnal umum untuk mencatat segala transaksi yang terjadi. Lain 

halnya untuk perusahaan yang transaksinya sudah banyak dan rumit, maka 

perusahaan tersebut menggunakan jurnal khusus.  

2. Pemindahan angka-angka jurnal ke dalam rekening buku besar 

Posting ke buku besar adalah pemindahbukuan angka-angka jurnal ke dalam 

daftar rekening buku besar pada masing-masing rekening yang sama bertujuan utuk 

meringkas pencatatan transaksi. Pemindahan angka-angka ke dalam jurnal ini dapat 

dilakukan secara harian. Akan tetapi, sebelum melakukan posting angka-angka 

jurnal ke dalam buku besar harus dipastikan terlebih dahulu saldo rekening-

rekening buku besar telah terisi semua. Apabila saldo rekening tersebut belum terisi 

maka sebelum memposting angka-angka jurnal harus dilakukan pengisian saldo 

awal pada rekening buku besar terlebih dahulu. 
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3. Pengikhtisaran saldo rekening buku besar ke dalam neraca saldo 

Neraca saldo yang disusun ini bermaksud untuk menunjukkan saldo dari 

masing-masing rekening yang disusun ke dalam kolom debet dan kredit dengan 

jumlah yang sama secara keseluruhan.  

4. Pencatatan data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian 

Jumlah angka yang tertera di dalam neraca saldo tidak semuanya 

menunjukkan jumlah yang seharusnya. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan 

keuangan harus dilakukan penyesuaian agar dapat menunjukkan angka yang 

seharusnya. Penyesuaian ini biasanya dilakukan pada saat akhir periode pencatatan. 

5. Pengolahan angka-angka pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam 

neraca lajur 

Neraca lajur merupakan suatu daftar yang menampung neraca saldo, jurnal 

penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, daftar laba rugi, serta daftar neraca 

akhir. Penyusunan neraca lajur ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

6. Penyusunan laporan keuangan 

Pada tahap penyusunan laporan keuangan ini menggambarkan bentuk 

informasi keuangan suatu perusahaan besar maupun kecil yang terdiri dari laporan 

laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, 

serta catatan atas laporan keuangan. 

7. Penutupan buku (jurnal penutup) 

Tahapan yang terakhir dalam siklus akuntansi ini dilakukan untuk 

mengikhtisarkan seluruh nilai rekening pendapatan dan beban ke dalam satu 
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rekening penampungan yang disebut dengan ikhtisar laba rugi. Penyusunan jurnal 

penutup ini juga dimaksudkan untuk menutup saldo laba atau rugi. 

 

2.3.3 Laporan Keuangan SAK ETAP 

Laporan keuangan yang tercantum di dalam SAK ETAP (IAI, 2009) antara 

lain: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, 

dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. 

Di dalam penyusunan neraca minimal mencakup pos-pos seperti kas dan setara 

kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, 

aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, 

kewajiban diestimasi, dan ekuitas. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi pada suatu periode merupakan kinerja keuangan suatu 

entitas selama periode tersebut. Laporan laba rugi ini menyajikan penghasilan 

yang diterima dan beban yang ditanggung oleh entitas selama satu periode 

kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan yang 

berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan 

akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan 

bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. 

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos pendapatan, beban keuangan, 

bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban 



30 
 

 
 

pajak, serta laba atau rugi neto. Entitas tidak boleh menyajikan atau 

mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa” baik di 

dalam laporan laba rugi maupun catatan atas laporan keuangan. 

3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba 

a. Laporan perubahan ekuitas 

Tujuan dari penyusunan laporan perubahan ekuitas ini adalah menyajikan 

laba atau rugi entitas dalam satu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui 

secara langsung dalam ekuitas selama periode tersebut, pengaruh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, 

dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang digunakan oleh 

entitas tersebut) jumlah investasi, serta deviden dan distribusi lain ke pemilik 

ekuitas selama periode tersebut. 

b. Laporan laba rugi dan saldo laba 

Tujuan dari penyusunan laporan laba rugi dan saldo laba adalah menyajikan 

laba atau rugi yang diperoleh atau ditanggung oleh entitas dan perubahan saldo 

laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan 

saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika 

perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, 

koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi. 

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan historis atas 

kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 

terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
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5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai informasi tambahan yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini 

memberikan penjelasan secara naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 

laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan. 

 

2.3.4 Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menyebutkan di bab 3 bahwa penyajian 

wajar dari laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP sebagai 

berikut: 

1. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar ini mensyaratkan penyajian 

yang jujur atas pengaruh terjadinya transaksi, peristiwa, serta kondisi lainnya yang 

sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan 

beban. 

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

Laporan keuangan suatu entitas yang mematuhi SAK ETAP harus membuat 

suatu pernyataan yang eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved 

statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan ini tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali laporan 

keuangan entitas tersebut mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 
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3. Kelangsungan Usaha 

Pada saat menyusun laporan keuangannya, manajemen suatu entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk 

melanjutkan kelangsungan usaha. Ketika suatu entitas tidak menyusun laporan 

keuangan yang berdasarkan atas asumsi kelangsungan usahanya maka fakta 

tersebut harus diungkapkan bersamaan dengan dasar penyusunan laporan keuangan 

dan alasan mengapa entitas tersebut tidak dianggap memiliki kelangsungan usaha. 

4. Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) secara 

lengkap dalam jangka waktu minimal satu tahun sekali. 

5. Penyajian yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode 

harus konsisten kecuali jika telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat 

operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang bertujuan 

untuk menghasilkan penyajian lebih baik sesuai dengan kriteria pemilihan dan 

penerapan kebijakan akuntansi. 

6. Informasi Komparatif 

Informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan harus 

diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain 

oleh SAK ETAP. 
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7. Materialitas dan Agregasi 

Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan 

sedangkan pos-pos yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 

sifat atau fungsi yang sejenis. 

8. Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan suatu entitas disusun secara lengkap meliputi neraca, 

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

laporan keuangan. 

9. Identifikasi Laporan keuangan 

Suatu entitas harus mengidentifikasi secara jelas di setiap komponen laporan 

keuangannya termasuk catatan atas laporan keuangannya. Apabila laporan 

keuangan merupakan komponen dari laporan lainnya maka laporan keuangan harus 

dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. 

 

2.3.5 Indikator Implementasi SAK ETAP 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi SAK ETAP 

merujuk pada siklus akuntansi laporan keuangan yang dikemukakan oleh 

Wahyudin & Khafid (2013), berpedoman pada SAK ETAP yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009), serta penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Mulyaga (2016). Rujukan yang diambil tersebut kemudian diringkas dan 

dikembangakan hingga menghasilkan indikator yang dapat mewakili dan mampu 

mengukur atau menggambarkan variabel implementasi SAK ETAP. Indikator 

implementasi SAK ETAP pada penelitian ini yaitu: 
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1. Siklus akuntansi laporan keuangan SAK ETAP 

Siklus akuntansi laporan keuangan SAK ETAP mengacu pada siklus 

akuntansi yang dikemukakan oleh Wahyudin & Khafid (2013) yang kemudian 

dikembangkan sehingga diperoleh indikator yang dapat mengukur siklus 

akuntansi laporan keuangan SAK ETAP. 

2. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP 

Laporan keuangan ini berpedoman pada SAK ETAP yang dikeluarkan 

oleh IAI (2009) yang kemudian diringkas dan dikembangkan sehingga dapat 

mewakili pengukuran laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, yaitu: 

a. Persediaan 

Entitas harus mengungkapkan nilai persediannya pada nilai mana yang 

lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi dengan biaya 

untuk menyelesaikan dan menjual. 

b. Kelengkapan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh UMKM berdasarkan SAK ETAP 

terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal/ekuitas, dan 

catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

c. Frekuensi Laporan Keuangan 

Entitas menyajikan laporan keuangannya secara lengkap, termasuk 

informasi komparatif dalam jangka waktu minimal satu tahun sekali. 

d. Kepatuhan terhadap SAK ETAP 

Laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas dengan mematuhi 

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

atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh dinyatakan bahwa 

laporan keuangan tersebut mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi 

semua persyaratan dalam SAK ETAP. 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP 

pada UMKM pengrajin batik di Kota Semarang dalam penelitian ini adalah 

pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, 

karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosialisasi. 

 

2.4.1 Pemahaman Teknologi Informasi 

1. Pengertian Pemahaman Teknologi Informasi 

Sebuah perusahaan harus terus meningkatkan kapasitasnya untuk 

memperbaiki atau meningkatkan daya saingnya dan dengan itu perusahaan dapat 

menjamin kelangsungan pertumbuhan dalam jangka panjang. Pengetahuan dan 

pemahaman terhadap teknologi, baik teknologi pengembangan produk maupun 

teknologi pengembangan informasi menjadi salah satu kunci dari pengembangan 

kapasitasnya (Tambunan, 2009: 185). 

Ada beberapa definisi mengenai teknologi informasi, seperti yang diambil 

dari Information Technology Training Package ICA99 dalam Fauzi (2008: 5) 

mengungkapkan bahwa: 
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“Industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi 

dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk 

memproses, penyajian, mengelola data, dan informasi. Termasuk di dalamnya 

pembuatan hardware komputer dan komponen komputer, pengembangan 

software komputer dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer, 

bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi, pembuatan komponen, dan 

jasa.” 

 

Teknologi informasi menurut Darmawan (2007 dalam Rahayu, 2013) 

didefinisikan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar dapat 

dicari dengan mudah dan akurat ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh para 

penggunanya. Definisi teknologi informasi menurut Umbara (2013) adalah alat 

yang terintegrasi digunakan untuk menjaring data, mengolah data, serta menyajikan 

atau mengirimkan data secara elektronik dalam berbagai format yang bermanfaat 

bagai pemakainya. Wilkinson et al., (2000 dalam Minarni & Sisdiyantoro, 2014) 

menyebutkan bahwa teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak 

(software), database, jaringan (internet dan intranet), electronic commerce, dan 

jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. 

Teknologi informasi ini selain sebagai teknologi komputer (hardware dan 

software) untuk memproses dan penyimpanan informasi juga berfungsi sebagai 

teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu 

komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan 

kemampuan yang dimiliki dan bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin manusia 

tidak mampu melakukannya (Fitriyani, 2014). Pengolahan data menjadi sebuah 

informasi dengan menggunakan komputer akan menghasilkan informasi dengan 

tepat waktu dan akurat. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

teknologi informasi adalah proses perbuatan atau cara individu dalam memahami 

pentingnya informasi akuntansi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengolah 

data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi akuntansi yang 

berkualitas. Sariningtyas & Diah (2011) menyebutkan bahwa dengan dihasilkannya 

informasi akuntansi yang berkualitas dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan serta mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. 

2. Indikator Pemahaman Teknologi Informasi 

Indikator variabel pemahaman teknologi informasi pada penelitian ini 

merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro & Siregar (2011) dan 

Rahmi (2013), antara lain: 

1. Penggunaan sistem manual ke komputer. 

2. Database yang berbasis teknologi informasi. 

3. Software akuntansi. 

4. Jaringan internet. 

5. Pemeliharaan atau perbaikan peralatan. 

 

2.4.2 Pengetahuan Akuntansi 

1. Pengertian Pengetahuan Akuntansi 

Buzzel dalam Belkouhi (2001: 23) mendefinisikan pengetahuan sebagai 

seperangkat ilmu yang tersusun secara sistematis untuk mengatur satu atau lebih 

teori pokok dan sejumlah prinsip umum yang biasanya ditunjukkan secara 
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kuantitatif dengan menunjukkan prediksi dan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk 

dapat mengontrol keadaan di masa yang akan datang. 

Pengertian akuntansi menurut Wahyudin & Khafid (2013: 3) diartikan 

sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan atau organisasi yang telah terjadi 

selama periode tertentu, dengan cara tertentu, serta kegiatan pengintepretasian atas 

output yang dihasilkannya. American Accounting Association dalam Isnawan 

(2012: 1) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, 

dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

Kieso et al., (2008: 2) akuntansi didefinisikan secara tepat dengan 

menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu: (1) pengidentifikasian, 

pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan, (2) entitas ekonomi, dan 

(3) pihak yang berkepentingan. Fungsi utama dari akuntansi adalah sebagai 

informasi keuangan suatu organisasi termasuk dalam penyajian laporan keuangan 

yang dihasilkannya. Hasil laporan keuangan tersebut dapat diketahui mengenai 

posisi keuangan beserta perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

akuntansi adalah seperangkat ilmu yang tersusun secara sistematis mengenai proses 

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan terhadap seluruh 

transaksi keuangan perusahaan atau organisasi yang telah terjadi selama periode 

tertentu. Pengertian akuntansi dalam penelitian ini juga dapat tercermin dari 

perlakuan pemilik atau manajer UMKM dalam mengelola keuangan UMKM. 
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Dengan kata lain, bahwa praktik akuntansi yang dilakukan di dalam UMKM 

mencerminkan tingkat pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau 

manajer UMKM. 

Pengetahuan akuntansi ini dapat diidentifikasi melalui pengalaman pemilik 

atau manajer UMKM pada partisipasinya dalam program pelatihan akusntansi yang 

pernah mereka ikuti (Nurmala, 2014 dan Setyaningrum dkk., 2016). Semakin tinggi 

tingkat pengetahuam akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau manajer UMKM 

maka semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam melakukan pencatatan 

akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP. 

2. Peranan Akuntansi Pada UMKM 

Di Indonesia kewajiban para pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan 

tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 

pasal 49 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penyusunan pembukuan kegiatan usaha yang 

dimaksud ini termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan 

harta bukan usaha. Secara lebih rinci, akuntansi untuk UMKM ini dapat berperan 

sebagai berikut (Isnawan, 2012: 6-8): 

1) Memperlancar kegiatan usaha 

Pada intinya, akuntansi dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi 

para pengusaha dalam mengetahui seluruh kegiatan usahanya secara jelas, rapi, 

dan sesuai kronologis kejadian di setiap transasksi. Sehingga dengan 

menggunakan akuntansi tersebut dapat diketahui berapa besarnya biaya produksi 
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perusahaan, biaya operasional lainnya, persediaan barang dagangan, serta 

jumlah penjualan yang telah terjadi baik secara kredit maupun tunai.  

2) Bahan evaluasi kinerja perusahaan 

Evaluasi kinerja perusahaan ini dapat dilakukan dengan cara melihat 

laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dapat diperoleh informasi 

mengenai seberapa besar target penjualan, bagaimana efisiensi pengeluaran 

biaya produksi, serta bagaimana target pencapaian laba usaha. Laporan 

keuangan tersebut dapat digunakan oleh pemilik atau manajer untuk 

menyimpulkan strategi yang akan dilakukan berkaitan dengan kondisi keuangan 

tesebut sehingga perusahaan akan terus maju dan berkembang. 

3) Melakukan perencanaan yang efektif 

Apabila perusahaan melakukan pembukuan transaksi usaha yang sesuai 

dengan standar yang berlaku, maka akan menghasilkan informasi laporan 

keuangan yang akurat. Sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut, 

dapat dijadikan pedoman bagi para pemilik atau manajer untuk melakukan 

perencanaan berkaitan dengan strategi pengembangan penjualan, efisiensi 

produksi, serta pencapaian target posisi laba tertentu. 

4) Meyakinkan pihak di luar perusahaan 

Adakalanya sebuah perusahaan termasuk UMKM akan berhubungan 

dengan pihak luar seperti perbankan. Semakin besar usaha yang dijalaninya 

maka semakin besar pula modal yang dibutuhkan dalam kelangsungan usahanya. 

Dengan demikian, untuk meyakinkan proses pemberian modal dari pihak luar 
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maka perusahaan harus memiliki penyajian laporan keuangan yang baik sesuai 

dengan standar yang berlaku. 

3. Indikator Pengetahuan Akuntansi 

Indikator variabel pengetahuan akuntansi dalam penelitian ini merujuk pada 

penelitian Widiyanti (2013) dan Nurmala (2014) dengan berpedoman pada dua 

dimensi pengukuran yang biasanya digunakan dalam kajian audit (Bonner & 

Walker, 1994). Dua dimensi pengukuran variabel pengetahuan akuntansi dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta dan 

berdasarkan konsep. Contohnya, kas adalah bagian dari current assets, 

pengetahuan ini juga dapat memudahkan dalam analisis ratio. Pengetahuan 

deklaratif ini biasa tergantung pada instruksi yang ada. 

2) Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang konsisten dengan aturan-

aturan yang ada atau standar akuntansi yang berlaku, biasanya tergantung 

pada pengalaman. 

 

2.4.3 Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Robbins & Coulter (2010a: 63) mengatakan bahwa budaya organisasi adalah 

nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh 

para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Budaya 

organisasi ini mengacu pada sebuah sistem makna dan keyakinan bersama yang 

dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi 
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lainnya. Sudarmanto (2014 dalam Setyani, 2016) mengatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang telah diyakini oleh para 

pegawai dalam berperilaku kesehariannya. 

Budaya organisasi menurut Torang (2014 dalam Setyani, 2016) adalah 

seperangkat nilai, asumsi, dan standar perilaku yang dikembangkan dan diyakini 

oleh para anggota organisasi dalam memecahkan sebuah masalah internal atau 

eksternal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan organisasi 

tersebut. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Wirawan (2007 dalam Mulyaga, 

2016) bahwa budaya organisasi merupakan norma, nilai, asumsi, kepercayaan, 

filsafat, kebiasaan organisasi, serta isi budaya organisasi lainnya yang 

dikembangkan oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi dalam waktu lama 

yang kemudian disosialisasikan dan diajarkan pada anggota baru serta diterapkan 

dalam aktivitas organisasi sehingga dapat berpengaruh pada pola pikir, sikap, dan 

perilaku anggota organisasi. 

Berdasarkan beberapa pengertian budaya organisasi yang telah diuraikan di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai-nilai, 

prinsip-prinsip, tradisi, serta norma perilaku yang dikembangkan dan diyakini oleh 

para anggota di dalam suatu organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan 

organisasi tersebut serta dapat menjadi pembeda antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. 
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2. Asal Usul Terbentuknya Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2002: 290) proses terbentuknya budaya organisasi berawal 

dari filsafat pendiri organisasi yang kemudian berpengaruh terhadap kriteria yang 

digunakan dalam mempekerjakan karyawannya. Tindakan manajemen puncak 

mempunyai dampak besar dalam pembentukkan budaya organisasi dan membentuk 

iklim umum dari perilaku yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima. 

Bagaimana cara karyawan bersosialisasi akan tergantung baik pada tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam menyesuaikan nilai-nilai karyawan baru dengan 

nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada preferensi manajemen 

puncak yang berkaitan dengan metode sosialisasi. 

3. Dimensi Budaya Organisasi 

Robbins & Coulter (2010a: 64) menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) dimensi 

yang menjabarkan budaya organisasi, yaitu: 

a. Inovasi dan Pengambilan Risiko (Innovation and Risk Taking), yaitu 

seberapa besar organisasi mendorong para karyawan untuk bersikap 

inovatif dan berani mengambil risiko. 

b. Perhatian Pada Detail (Attention to Detail), yaitu seberapa besar dalam 

ketelitian, analisis, dan perhatian pada detail yang dituntut oleh organisasi 

dari para karyawannya. 

c. Orientasi Hasil (Outcome Orientation), yaitu seberapa besar organisasi 

menekankan pada pencapaian sasaran (hasil) daripada cara mencapai 

sasaran (proses). 

d. Orientasi Manusia (People Orientation), seberapa jauh organisasi bersedia 

mempertimbangkan faktor manusia (karyawan) di dalam pengambilan 

keputusan manajemen. 

e. Orientasi Tim (Team Orientation), yaitu seberapa besar organisasi 

menekankan pada kerja kelompok (tim) daripada kerja individu dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

f. Agresivitas (Agressiveness), yaitu seberapa besar organisasi mendorong 

para karyawan untuk saling bersaing daripada saling bekerja sama. 

g. Stabilitas (Stability), yaitu seberapa besar organisasi menekankan pada 

pemeliharaan status quo di dalam pengambilan berbagai keputusan dan 

tindakan. 
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4. Fungsi Budaya Organisasi 

Robbins (2002: 283) menyatakan bahwa budaya memiliki beberapa fungsi di 

dalam organisasi, yaitu: 

a. Budaya memiliki suatu peran batas penentu yaitu budaya menciptakan 

perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. 

b. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-

anggota organisasi. 

c. Budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan 

yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. 

d. Budaya mendorong stabilitas sistem sosial, yaitu suatu ikatan sosial yang 

membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan 

standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan 

dilakukan karyawan. 

e. Budaya bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian 

yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan. 

5. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator pengukuran variabel budaya organisasi dalam penelitian ini 

merujuk pada 7 (tujuh) dimensi budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins 

& Coulter (2010a: 64) dan kuesioner penelitian Mulyaga (2016) yang secara 

keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. Hal tersebut dikarenakan 

bahwa dimensi budaya organisasi yang dikembangkan dapat mengukur atau 

menggambarkan variabel budaya organisasi. Indikator budaya organisasi dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1) Inovasi dan pengambilan risiko (innovation and risk taking), yaitu adanya 

suatu tuntutan dari perusahaan untuk bersikap inovatif dan berani 

mengambil risiko di setiap pekerjaan. 

2) Perhatian pada detail (attention to detail), yaitu adanya tuntutan terhadap 

karyawan dalam ketelitian, tanggung jawab, dan perhatian terhadap detail 

seperti adanya struktur organisasi dan tata tertib yang tertulis. 

3) Orientasi hasil (outcome orientation), yaitu adanya tuntutan untuk 

memusatkan perhatian pada pencapaian hasil serta adanya pantauan 

terhadap kinerja para karyawan. 

4) Orientasi manusia (people orientation), yaitu adanya hubungan yang 

harmonis antara manajer dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, 

serta adanya penghargaan berbasis kerja. 

5) Orientasi tim (team orientation), yaitu perusahaan lebih menekankan pada 

kerja kelompok atau kerja tim daripada kerja individu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

6) Agresivitas (agressiveness), yaitu seberapa besar perusahaan mampu 

memahami kebutuhan para karyawannya serta adanya usaha dalam 

meningkatkan kualitas perusahaan. 

7) Stabilitas (stability), yaitu perusahaan mampu menjaga stabilitas 

produktivitas, menjaga stabilitas laba yang diperoleh, serta memiliki visi 

dan misi yang jelas. 
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2.4.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

1. Pengertian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses kegiatan 

akuntansi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode tertentu 

(Wahyudin & Khafid, 2013: 24). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan 

khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (IAI, 2009: 2). Sariningtyas 

& Dwi (2011) mengatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan harus 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, baik itu perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil.  

Ada 10 (sepuluh) karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam SAK ETAP 

(IAI, 2009: 2), yaitu: 

1) Dapat Dipahami 

Kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini bermaksud 

bahwa pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan 

agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang 

relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit 

untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 
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2) Relevan 

Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna agar bermanfaat dalam 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

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

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lau. 

3) Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 

besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari 

kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan 

untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian 

tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. 

4) Keandalan 

Informasi laporan keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan 

material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari 

bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai 

suatu hasil tertentu. 
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5) Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk 

meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

6) Pertimbangan Sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau 

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan 

lebih rendah. 

7) Kelengkapan 

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas 

dan biaya agar dapat diandalkan. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu 

tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

8) Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. 

9) Tepat Waktu 

Penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan 

keputusan harus disajikan secara tepat waktu. Apabila terdapat penundaan yang 
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tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. Keseimbangan antara relevansi dan keandalan dapat 

tercapai apabaila pertimbangan utamanya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam megambil keputusan ekonomi yang terbaik. 

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang 

menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami 

bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna 

eksternal. 

2. Indikator Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Indikator variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan pada penelitian 

ini merujuk pada SAK ETAP (IAI, 2009: 2), kuesioner penelitian Astantiyah 

(2013), dan Zahro & Wahyundaru (2015) sebagai berikut: 

1) Dapat dipahami, informasi keuangan disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk istilah yang jelas agar mudah dipahami oleh para pengguna 

informasi keuangan. 

2) Relevan, informasi keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat 

digunakan untuk mengoreksi keputusan di masa lalu dan berguna dalam 

pengambilan keputusan. 

3) Materialitas, informasi keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga 

dapat mencegah kekeliruan dan tidak ada salah material. 
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4) Andal, informasi keuangan disajikan secara lengkap, jujur, dapat diuji 

kebenarannya, serta tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

5) Dapat dibandingkan, informasi keuangan yang dihasilkan berpedoman pada 

standar yang berlaku serta dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

 

2.4.5 Pemberian Informasi dan Sosialisasi 

1. Pengertian Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP 

Ritcher (1987 dalam Mulyaga, 2016) mendefinisikan tentang sosialisasi 

sebagai berikut: 

“Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan keterampilan 

dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa 

dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan 

tertentu masyarakat.” 

 

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam pemberian informasi dan 

sosiaslisasi mengenai SAK ETAP kepada para pelaku UMKM, yakni secara 

langsung dan tidak langsung. Pemberian informasi dan sosialisasi secara langsung 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung 

dengan para pelaku UMKM. Pemberian informasi dan sosialisasi secara langsung 

ini dapat dilakukan dengan diadakannya pelatihan akuntansi atau seminar tentang 

SAK ETAP. Pemberian informasi dan sosialisasi secara tidak langsung merupakan 

suatu kegiatan dengan sedikit atau bahkan tidak melakukan interaksi langsung 

dengan para pelaku UMKM. Hal tersebut biasanya dapat dilakukan melalui media 

cetak atau media elektronik. 

Pemberian informasi dan sosialisasi merupakan sebuah metode atau cara 

yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk memperkenalkan dan membantu para 
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pelaku UMKM untuk mengetahui dan memahami tentang SAK ETAP. Pihak 

eksternal yang dimaksud ini seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI), Perguruan Tinggi atau instansi lainnya. Pemberian informasi dan 

sosialisasi SAK ETAP yang diberikan oleh pihak eksternal tersebut dapat 

mempengaruhi persepsi para pelaku UMKM bahwa pembukuan atau pencatatan 

akuntansi itu sangat penting dilakukan untuk kelangsungan usahanya. Pembukuan 

atau pencatatan akuntansi yang dilakukan tersebut akan menghasilkan informasi 

keuangan berupa laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

5. Sumber-sumber Pemberian Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP 

Rudiantoro & Siregar (2011) menyebutkan bahwa pemberian informasi dan 

sosialisasi SAK ETAP dapat diperoleh para pelaku UMKM melalui sumber-sumber 

berikut ini: 

1) Media cetak dan elektronik 

Pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP kepada para pelaku UMKM 

dapat diperoleh dari media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak ini 

seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya sedangkan contoh media 

elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Beberapa media yang dapat 

digunakan sebagai sumber informasi tersebut diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai SAK ETAP, dapat dipelajari, dipahami, serta dapat 

diterapkan di UMKM. 

2) Seminar atau pelatihan akuntansi 

Seminar merupakan sebuah pertemuan khusus yang diselenggarakan untuk 

memberikan atau menyampaikan suatu ilmu. Pihak-pihak eksternal yang dapat 



52 
 

 
 

melakukan seminar atau pelatihan akuntansi ini seperti instansi pemerintah, 

lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Perguruan Tinggi, serta organisasi 

lainnya. Seminar atau pelatihan akuntansi yang diberikan menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan atau keterampilan para 

pelaku UMKM mengenai akuntansi dalam waktu yang relatif singkat. Seminar dan 

pelatihan akuntansi yang diselenggarakan tersebut merupakan salah satu cara 

pemberian informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal terkait 

dengan SAK ETAP. Sehingga pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP 

dapat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

akuntansi bagi para pelaku UMKM. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kegiatan Pelatihan Akuntansi di UMKM Center Jawa Tengah 

Sumber: Dokumen Pribadi, 2017 

6. Indikator Pemberian Informasi dan Sosialisasi SAK ETAP 

Indikator pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP pada penelitian ini 

merujuk pada penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) dan Probosiwi (2016), yaitu: 

1) Pengalaman sosialisasi yang diikuti. 

2) Kejelasan informasi yang diterima. 

3) Tindak lanjut dari perolehan informasi. 

4) Kebermanfaatan informasi. 
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2.5 Kajian Penelitian Terdahulu 

Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Pratiwi 

Sariningtyas 

dan Tituk Diah 

W (2011) 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik Pada 

Usaha Kecil dan 

Menengah 

Kebutuhan SAK 

ETAP bagi 

UKM (Y) 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Karakteristik 

Kualitatif 

Laporan 

Keuangan (X3) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1) dan karakteristik 

kualitatif laporan 

keuangan (X3)  tidak 

berpengaruh 
terhadap kebutuhan 

SAK ETAP (Y) 

 

Pemahaman 

teknologi informasi 

(X2) berpengaruh 

terhadap kebutuhan 

SAK ETAP (Y) 

2. Rizki 

Rudiantoro 

dan Sylvia 

Veronica 

Siregar (2011) 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

UMKM Serta 

Prospek 

Implementasi 

SAK ETAP 

Model 1 

Persepsi 

pengusaha 

terkait 

pentingnya 

pembukuan dan 

pelaporan 

keuangan bagi 

usahanya (Y) 

Jenjang 

pendidikan (X1) 

Ukuran usaha 

(X2) 

Lama usaha (X3) 

Latar belakang 

pendidikan (X4) 

 

Model 2 

Besarnya jumlah 

kredit perbankan 

yang diterima 

oleh UMKM (Y) 

Kualitas laporan 

keuangan (X1) 

 

Model 3 

Pemahaman 

pengusaha 

UMKM terkait 

SAK ETAP (Y) 

Pemberian 

informasi dan 

Analisis 

regresi 

berganda 

Model 1 

Jenjang pendidikan 

(X1), dan latar 

belakang pendidikan  

(X4) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

persepsi pengusaha 

UMKM (Y), lama 

usaha (X3) 

berpengaruh negatif 
terhadap persepsi 

pengusaha UMKM 

(Y), sedangkan 

ukuran usaha (X2) 

berpengaruh positif 
terhadap persepsi 

pengusaha UMKM 

(Y) 

 

Model 2 

Kualitas laporan 

keuangan UMKM 

(X1) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

besaran jumlah kredit 

yang diterimanya (Y) 

 

Model 3 

Pemberian informasi 

dan sosialisasi (X1) 

dan jenjang 
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No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

sosialisasi SAK 

ETAP (X1) 

Latar belakang 

pendidikan (X2) 

Jenjang 

pendidikan (X3) 

pendidikan (X3) 

berpengaruh positif 
signifikan terhadap 

pemahaman 

pengusaha UMKM 

terkait SAK ETAP 

(Y) sedangkan latar 

belakang pendidikan 

(X2) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemahaman 

pengusaha UMKM 

terkait SAK ETAP 

(Y) 

3. Dina 

Astantiyah 

(2013) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) Usaha 

Kecil dan 

Menengah 

(UKM) se-

Kabupaten 

Kendal 

Penerapan SAK 

ETAP (Y) 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Karakteristik 

Kualitatif 

Laporan 

Keuangan (X3) 

Umur Usaha 

(X4) 

Sosialisasi (X5) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1) dan sosialisasi 

(X5) berpengaruh 

positif terhadap 

penerapan SAK 

ETAP (Y) 

Pemahaman 

teknologi informasi 

(X2), karakteristik 

kualitatif laporan 

keuangan (X3), dan 

umur usaha (X4) 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

penerapan SAK 

ETAP (Y) 

4. Putri Nurmala 

(2014) 

Analisis 

Pendidikan 

Pemilik, 

Pemahaman 

Akuntansi, 

Budaya 

Perusahaan, 

Modal Usaha, 

dan Umur Usaha 

terhadap 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi Pada 

Usaha 

Menengah di 

Kabupaten 

Banyumas 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi Pada 

Usaha 

Menengah (Y) 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Akuntansi 

Pemilik (X2) 

Budaya 

Perusahaan (X3) 

Modal Usaha 

(X4) 

Umur Usaha 

(X5) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1), pemahaman 

akuntansi pemilik 

(X2), dan budaya 

perusahaan (X3) 

berpengaruh 
terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

(Y) 

 

Modal usaha (X4) dan 

umur usaha (X5) 

tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

(Y) 

5. Endang 

Masitoh W 

dan Rochmi 

Widayanti 

(2015) 

Pengaruh 

Sosialisasi, 

Tingkat 

Pemahaman, 

Motivasi, 

Penerapan SAK 

ETAP (Y) 

Sosialisasi (X1) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Variabel sosialisasi 

(X1), motivasi (X3), 

dan kepribadian (X4) 

berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
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No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Kepribadian 

terhadap 

Penerapan SAK 

ETAP di 

Kampoeng 

Batik Laweyan 

Solo 

Tingkat 

Pemahaman 

(X2) 

Motivasi (X3) 

Kepribadian 

(X4) 

penerapan SAK 

ETAP (Y) sedangkan 

variabel tingkat 

pemahaman (X2) 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

penerapan SAK 

ETAP (Y) 

6. Evi Linawati 

dan MI Mitha 

Dwi Restuti 

(2015) 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Pelaku UMKM 

atas Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi (Y) 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Pelaku Usaha 

(X1) 

Analisis 

regresi 

sederhana 

Pengetahuan 

akuntansi pelaku 

usaha (X1) 

berpengaruh 
terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

(Y) 

7. Faizatus Zahro 

dan Sri Dewi 

Wahyundaru 

(2015) 

Determinan 

Kebutuhan SAK 

ETAP Bagi 

UKM (Studi 

Empiris Pada 

UKM Makanan 

di Kota 

Semarang) 

Kebutuhan SAK 

ETAP bagi 

UKM (Y) 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Karakteristik 

Kualitatif 

Laporan 

Keuangan (X3) 

Sosialisasi SAK 

ETAP (X4) 

Skala Usaha 

(X5) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1), karakteristik 

kualitatif laporan 

keuangan (X3), skala 

usaha (X5)  

berpengaruh 
terhadap kebutuhan 

SAK ETAP bagi 

UKM (Y) 

Pemahaman 

teknologi informasi 

(X2) dan sosialisasi 

SAK ETAP (X4) 

tidak berpengaruh 
terhadap kebutuhan 

SAK ETAP bagi 

UKM (Y) 

8. Fian Mulyaga 

(2016) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Implementasi 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik Pada 

UMKM 

Implementasi 

SAK ETAP (Y) 

Sosialisasi SAK 

ETAP (X1) 

Tingkat 

Pendidikan 

Pemilik (X2) 

Skala Usaha 

(X3) 

Umur Usaha 

(X4) 

Budaya 

Organisasi (X5) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Sosialisasi SAK 

ETAP (X1), tingkat 

pendidikan pemilik 

(X2), skala usaha (X3), 

dan budaya usaha 

(X5) berpengaruh 

positif terhadap 

implementasi SAK 

ETAP (Y) 

 

Umur usaha (X4) 

tidak berpengaruh 
terhadap 

implementasi SAK 

ETAP (Y) 

9. Destiana 

Setyaningrum, 

Adi Wiratno, 

dan Sukirman 

(2016) 

Pengaruh 

Pendidikan 

Pemilik, 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Pemilik, Budaya 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi pada 

UKM (Y) 

Ketidakpastian 

Lingkungan (Z) 

Analisis 

regresi 

berganda 

 

Secara parsial, 

pendidikan pemilik 

(X1), pengetahuan 

akuntansi (X2) 

berpengaruh 
terhadap penggunaan 



56 
 

 
 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Perusahaan, dan 

Umur Usaha 

Terhadap 

Penggunaan 

Informasi 

Akuntansi Pada 

UKM dengan 

Ketidakpastian 

Lingkungan 

sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pengetahuan 

Akuntansi 

Pemilik (X2) 

Budaya 

Perusahaan (X3) 

Umur Usaha 

(X4) 

Analisis 

regresi 

moderasi 

informasi akuntansi, 

sedangkan budaya 

perusahaan (X3) dan 

umur usaha (X4) 

tidak berpengaruh 
terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

(Y) 

 

Variabel 

ketidakpastian 

lingkungan (Z) 

memoderasi pengaruh 

pendidikan pemilik 

(X1), pengetahuan 

akuntansi (X2), 

budaya perusahaan 

(X3) dan umur usaha 

(X4) secara simultan 

terhadap penggunaan 

informasi akuntansi 

(Y) 

10. Nurita Budi 

Pratiwi dan 

Rustam Hanafi 

(2016) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penerpan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) Pada 

UMKM 

Penerapan SAK 

ETAP (Y) 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Teknologi 

Informasi (X2) 

Karakteristik 

Kualitatif 

Laporan 

Keuangan (X3) 

Ukuran Usaha 

UMKM (X4) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1), pemahaman 

teknologi informasi 

(X2), karakteristik 

kualitatif laporan 

keuangan (X3), dan 

ukuran usaha UMKM 

(X4) berpengaruh 

terhadap penerapan 

SAK ETAP (Y) 

11. Rinny 

Meidiyustiani 

(2016) 

Pengaruh 

Pendidikan 

Pemilik, 

Pemahaman 

Akuntansi, dan 

Motivasi 

Pemilik 

terhadap 

Penerapan SAK 

ETAP (Studi 

Empiris 

Perusahaan 

Kecil dan 

Menengah di 

Kota 

Tangerang) 

Penerapan SAK 

ETAP (Y) 

 

Pendidikan 

Pemilik (X1) 

Pemahaman 

Akuntansi (X2) 

Motivasi 

Pemilik (X3) 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pendidikan pemilik 

(X1) dan pemahaman 

akuntansi (X2) tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

penerapan SAK 

ETAP (Y) 

 

Motivasi pemilik (X3) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerapan SAK 

ETAP (Y) 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2011-2016 
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2.6 Kerangka Berpikir 

2.6.1 Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Implementasi 

SAK ETAP 

Tambunan (2009: 185) menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus 

meningkatkan kapasitasnya secara terus menerus untuk memperbaiki atau 

meningkatkan daya saingnya serta dapat menjamin kelangsungan pertumbuhan 

perusahaan tersebut dalam waktu jangka panjang. Pengetahuan dan pemahaman 

terhadap teknologi pengembangan produk maupun teknologi pengembangan 

informasi menjadi salah satu kunci dari pengembangan kapasitasnya. 

Pemahaman dalam penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman 

terhadap pentingnya teknologi informasi akuntansi bagi para pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) karena informasi akuntansi ini dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta mencapai efisiensi dan 

efektivitas kegiatan usaha. Berdasarkan Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh Vankatesh et al., (2003) 

menyatakan bahwa penentu pengguna teknologi informasi salah satunya adalah 

ekspektasi terhadap upaya (effort expectancy) yakni sejauh mana tingkat 

kemudahan yang dirasakan oleh individu dalam menggunakan sistem. Upaya untuk 

memahami teknologi informasi yang baru maka pandangan para pelaku UMKM 

terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi dalam kehidupan bisnis akan 

semakin luas serta dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi 

berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Sariningtyas & 

Diah (2011) mengungkapkan bahwa pemahaman teknologi yang tinggi mempunyai 
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kemungkinan para pelaku UMKM untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi 

informasi secara intensif.  

Hasil dari penelitian Sariningtyas & Diah (2011) mengenai SAK ETAP pada 

UKM khususnya tour and travel yang ada di Surabaya menunjukkan bahwa 

pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kebutuhan SAK 

ETAP. Semakin tinggi pemahaman teknologi informasi yang dimiliki oleh para 

pelaku UKM memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kebutuhan 

SAK ETAP bagi Usaha Kecil dan Menegah (UKM). Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Pratiwi & Hanafi (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman 

teknologi informasi oleh pemilik UMKM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerapan SAK ETAP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seorang 

pemilik UMKM yang mempunyai pemahaman teknologi informasi yang lebih baik 

cenderung menginginkan untuk dapat menggunakan SAK ETAP yang lebih baik.  

 

2.6.2 Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Implementasi SAK ETAP 

Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM dalam 

menjalankan operasi perusahaan tersebut. Adanya motivasi untuk mempelajari 

tentang pengetahuan akuntansi akan meningkatkan pemahaman para pemilik atau 

manajer UMKM dalam menerapkan akuntansi di perusahaan (Linawati & Restuti, 

2015). Teori harapan sebagai salah satu teori yang mendasari variabel pengetahuan 

akuntansi pada penelitian ini menyatakan bahwa seorang individu cenderung 

bertindak dengan cara tertentu dengan harapan tindakan tersebut akan diikuti oleh 

suatu hasil tertentu dan pada daya tarik tetentu (Robbins & Coulter, 2010b: 123). 
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Pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau manajer UMKM ini 

diidentikkan dengan upaya (usaha) yang dilakukan seharusnya dapat memberikan 

pengaruh terhadap pengimplementasian SAK ETAP pada UMKM yang 

diidentikkan dengan hasil yang akan dicapai. Hubungan yang terjadi antara 

pengetahuan akuntansi terhadap implementasi SAK ETAP ini dapat tercermin 

melalui praktik akuntansi dalam mengelola keuangan di UMKM tersebut. Apabila 

seseorang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan akuntansi yang 

dimilikinya maka akan memberikan hasil yang lebih baik daripada yang tidak 

memiliki pengetahuan akuntansi yang cukup akan tugasnya. Tingginya tingkat 

pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik atau manajer UMKM sangat 

berpengaruh tehadap implementasi SAK ETAP pada UMKM. 

Pernyataan tersebut telah diperkuat oleh hasil penelitian Sari & Setyawan 

(2013) yang menyatakan bahwa sebagian besar responden telah memiliki 

pengetahuan akuntansi yang cukup baik, diantaranya sudah memahami apa itu 

akuntansi, pengertian harta, piutang, pencatatan transaksi sederhana, dan 

pembuatan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan laba rugi dalam 

mengelola keuangannya. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Linawati & 

Restuti (2015) pada para pelaku UMKM Konveksi di Wilayah Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga ini menunjukkan hasil bahwa variabel pengetahuan akuntansi juga 

memiliki nilai yang signifikansi. Hal tersebut berarti bahwa adanya pengaruh antara 

pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Pada hasil 

penelitian juga mengatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

manajer atau pimpinan yang memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi akan 

memanfaatkan informasi akuntansi yang tinggi pula. 

Hasil penelitian Setyaningrum dkk., (2016) pada pemilik UKM yang 

menghasilkan produk unggulan di Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa 

pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 

penggunaan informasi akuntansi pada UKM. Tinggi rendahnya pengetahuan 

akuntansi yang dimiliki oleh para pemilik UKM produk unggulan di Kabupaten 

Banyumas merupakan hal yang paling mempengaruhi kemampuan mereka dalam 

menggunakan informasi akuntansi. 

 

2.6.3 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK ETAP 

Berdasarkan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2003) disebutkan bahwa penentu inti 

dari suatu niat dan pengguna teknologi informasi salah satunya adalah kondisi yang 

mendukung (facilitating condition) yaitu sejauh mana suatu individu percaya 

bahwa infrastruktur organisasi dan teknis harus ada untuk mendukung penggunaan 

sistem. Teori ini menjadi landasan teori untuk memperkuat variabel budaya 

organisasi dalam penelitian ini. Robbins & Coulter (2010a: 63) menyatakan bahwa 

budaya organisasi dianggap sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-

cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi 

cara para anggota dalam bertindak. 
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Adanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh suatu UMKM dalam 

membentuk sebuah budaya organisasi yang baik dapat menjadi salah satu faktor 

pendukung serta dapat mempengaruhi cara para pelaku UMKM dalam bertindak 

menyelesaikan tugasnya. Diterapkannya budaya organisasi yang baik memberikan 

harapan agar tercapainya tujuan atau hasil yang diinginkan oleh para pelaku 

UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP. 

Hasil penelitian Nurmala (2014) menunjukkan bahwa variabel budaya 

organisasi perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada usaha menengah di Kabupaten Banyumas. Budaya 

perusahaan yang diterapkan pada kinerja karyawan akan dapat meningkatkan 

penggunaan informasi akuntansi. Diterapkannya budaya perusahaan ini akan 

menjadikan perusahaan lebih transparan dalam laporan keuangan, produksi, dan 

lain-lain. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Mulyaga (2016) yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif budaya organisasi terhadap 

implementasi SAK ETAP. Semakin baik budaya organisasi UMKM, maka semakin 

tinggi pula implementasi SAK ETAP pada UMKM.  

 

2.6.4 Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap 

Implementasi SAK ETAP 

Teori harapan sebagai salah satu teori yang mendasari variabel karakteristik 

kualitatif laporan keuangan pada penelitian ini menyatakan bahwa seorang individu 

cenderung bertindak dengan cara tertentu dengan harapan tindakan tersebut akan 

diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik tetentu (Robbins & Coulter, 
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2010b: 123). Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini diidentikkan dengan 

upaya (usaha) yang dilakukan agar mencapai tujuan atau hasil tertentu yaitu 

implementasi SAK ETAP pada UMKM. 

Astantiyah (2013) mengungkapkan bahwa laporan keuangan sangat 

bermanfaat untuk mengetahui perkembangan usaha UMKM tersebut, bagaimana 

struktur modalnya, dan berapa keuntungan yang diperoleh UMKM pada suatu 

periode tertentu. Tidak sedikit para pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan 

mengenai berapa jumlah barang yang telah dibeli dan terjual serta pencatatan 

hutang dan piutang secara sederhana. Kondisi tersebut memicu kurangnya para 

pelaku UMKM dalam menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi 

keuangan pada usahanya. Sariningtyas & Diah (2011) menyatakan bahwa 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam menyusun laporan keuangan 

yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pada SAK ETAP tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Hasil penelitian Zahro & Wahyundaru (2015) menunjukkan bahwa 

karaktersitik kualitatif laporan keuangan berpengaruh terhadap kebutuhan SAK 

ETAP bagi UKM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi & Hanafi (2016) menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik kualitatif 

laporan keuangan UMKM terhadap rendahnya penerapan SAK ETAP 

menunjukkan arah positif dan signifikan. Penerapan SAK ETAP memberikan 

manfaat yang lebih apabila karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus 
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dibuat oleh UMKM lebih lengkap dan memenuhi prosedur akuntansi yang benar. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan bahwa SAK ETAP akan semakin dibutuhkan 

untuk menyesuaikan dengan kondisi yang diharapkan oleh suatu perusahaan. 

 

2.6.5 Pengaruh Pemberian Informasi dan Sosialisasi Terhadap Implementasi 

SAK ETAP  

Berdasarkan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

yang dikembangkan oleh Venkatesh et al., (2003) disebutkan bahwa penentu inti 

dari suatu niat dan pengguna teknologi informasi salah satunya adalah pengaruh 

sosial (social influence) yang berarti sejauh mana persepsi atau kesadaran individu 

akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau lembaga lainnya merupakan pihak yang 

bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan sosialisasi mengenai SAK 

ETAP kepada para pelaku UMKM. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak 

eksternal dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan memotivasi para pemilik atau manajer UMKM 

dalam memahami SAK ETAP dengan lebih baik. Pemberian informasi dan 

sosialisasi SAK ETAP juga menjadi pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi 

persepsi pemilik UMKM terkait pentingnya menerapkan SAK ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangan bisnisnya. 

Penelitian Rudiantoro & Siregar (2011) menyebutkan bahwa pemahaman 

mengenai SAK ETAP sangat berkaitan dengan proses pemberian informasi dan 

sosialisasi. Apabila para pelaku UMKM mendapatkan informasi dan sosialisasi 



64 
 

 
 

dengan baik, maka pemahaman para pelaku UMKM terkait dengan SAK ETAP 

akan menjadi lebih baik dan mendukung proses implementasi SAK ETAP. Tidak 

sedikit para pelaku UMKM mengaku bahwa pemahaman mengenai SAK ETAP 

yang dimiliki masih rendah sehingga masih sangat perlu adanya pemberian 

informasi dan sosialisasi terkait dengan SAK ETAP. Metode sosialisasi yang 

diharapkan oleh para pelaku UMKM adalah dengan cara pelatihan yang 

berkelanjutan dengan memberikan modul praktik kepada pera pelaku UMKM. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astantiyah (2013) pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) se-Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa sosialisasi 

berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian Masitoh & Widayanti (2015) dan Mulyaga (2016) yang menyatakan 

bahwa sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif terhadap implementasi SAK 

ETAP pada UMKM. Semakin tinggi sosialisasi SAK ETAP yang diperoleh para 

pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula implementasi SAK ETAP pada UMKM. 

Pemberian informasi dan sosialisasi yang diterima oleh para pelaku UMKM sangat 

berpengaruh terhadap proses implementasi SAK ETAP dalam menyusun laporan 

keuangan UMKM. 
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2.6.6 Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pengetahuan Akuntansi, 

Budaya Organisasi, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, serta 

Pemberian Informasi dan Sosialisasi Terhadap Implementasi SAK 

ETAP 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP 

pada UMKM yakni faktor internal dan faktor eksternal pemilik UMKM tersebut. 

Faktor internal seperti pemahaman teknologi informasi dan pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki oleh pemilik UMKM dapat mempengaruhi implementasi SAK 

ETAP, sedangkan faktor eksternal seperti budaya organisasi, karakteristik kualitatif 

laporan keuangan, serta pemberian informasi dan sosialisasi yang diperoleh dari 

pihak eksternal dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP. 

Pemahaman teknologi informasi ini lebih menekankan pada teknologi 

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP. 

Pemahaman teknologi informasi merupakan cara individu dalam memahami 

pentingnya teknologi informasi akuntansi berbasis teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. 

Semakin tinggi pemahaman teknologi informasi akuntansi maka semakin tinggi 

pula implementasi SAK ETAP pada UMKM tersebut. 

Pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik UMKM pun menjadi salah 

satu faktor internal yang dapat mempengaruhi implementasi SAK ETAP. 

Pengetahuan akuntansi ini dapat diidentikkan dengan pengalaman yang diperoleh 

pemilik UMKM dalam mengikuti pelatihan akuntansi. Semakin tinggi tingkat 
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pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik UMKM, maka semakin tinggi 

implementasi SAK ETAP pada UMKM tersebut. 

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi implementasi SAK ETAP. Budaya organisasi merupakan nilai-

nilai, prinsip, tradisi, serta norma perilaku yang dikembangkan dan diyakini oleh 

para anggota di dalam suatu organisasi sebagai pedoman dan pembeda dengan 

organisasi lainnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Semakin baik budaya organisasi yang dimiliki oleh UMKM tersebut, maka 

semakin tinggi implementasi SAK ETAP. 

Sariningtyas & Diah (2011) menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan 

keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, baik itu 

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Laporan keuangan yang berkualitas ini 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di masa yang 

akan datang. Semakin tinggi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka 

semakin tinggi pula penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

Implementasi SAK ETAP akan sulit diterapkan apabila tidak disosialisasikan 

kepada para pelaku UMKM secara intensif, sehingga pemberian informasi dan 

sosisalisasi mengenai SAK ETAP sangat perlu diberikan kepada para pelaku 

UMKM. Pemberian informasi dan sosiaslisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM 

yang bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya akan mempengaruhi persepsi 

pemilik UMKM terkait dengan pentingnya implementasi SAK ETAP. Semakin 

sering informasi dan sosialisasi SAK ETAP diberikan maka semakin tinggi persepsi 
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pemilik mengenai implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan 

bisnisnya. 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

digambarkan model kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

  : Pengaruh secara parsial 

  : Pengaruh secara simultan 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka rumusan hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut: 

H1 : Pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

implementasi SAK ETAP 

H2 : Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK 

ETAP 

H3 : Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK 

ETAP 

Pemahaman Teknologi Informasi 

Pengetahuan Akuntansi 

Budaya Organisasi 

Karakteristik Kualitatif Laporan 

Keuangan 

Pemberian Informasi dan Sosialisasi 

Implementasi 

SAK ETAP 
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H4 : Karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 

implementasi SAK ETAP 

H5 : Pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap 

implementasi SAK ETAP 

H6 : Pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya 

organisasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian 

informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman teknologi informasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

2. Pengetahuan akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

3. Budaya organisasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

implementasi SAK ETAP. 

4. Karaktersitik kualitatif laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif 

terhadap implementasi SAK ETAP. 

5. Pemberian informasi dan sosiaslisasi secara parsial berpengaruh positif 

terhadap implementasi SAK ETAP. 

6. Pemahaman teknologi informasi, pengetahuan akuntansi, budaya organisasi, 

karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta pemberian informasi dan 

sosialisasi secara simultan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, terdapat 

beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti antara lain: 

1. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman teknologi 

informasi berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK ETAP. Upaya 

yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM pengrajin batik di Kota 

Semarang adalah merekrut tenaga kerja ahli bidang akuntansi yang dapat 

mengoperasikan sistem informasi akuntansi. 

2. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP. Upaya yang dapat 

dilakukan agar UMKM pengrajin batik di Kota Semarang menerapkan SAK 

ETAP adalah memiliki peraturan tertulis mengenai pembukuan yang harus 

dicatat setiap terjadinya transaksi dan merekrut tenaga kerja yang ahli dalam 

bidang akuntansi. UMKM pengrajin batik juga diharapkan memiliki struktur 

organisasi sehingga dapat diketahui adanya pemisahan tugas secara jelas. 

3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan memberikan informasi dan 

sosialisasi mengenai SAK ETAP dengan lebih intensif seperti mengadakan 

pelatihan yang berkelanjutan dengan memberikan modul praktik akuntansi 

bagi para pelaku UMKM. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan berhati-hati dalam menggunakan 

variabel budaya organisasi dan karakteristik kualitatif laporan keuangan 

sebagai variabel independen karena karakteristik kualitatif laporan keuangan 

diduga sebagai variabel mediasi. 
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