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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemulihan ekonomi 2021 akan didorong oleh Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Untuk itu berbagai stimulus UMKM kembali digelontorkan 

agar UMKM mampu bertahan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

2021 mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 63,84 triliun untuk dukungan 

UMKM, korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal 

UMKM dan korporasi dana tersebut disebar dalam beberapa program antara lain, 

subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) reguler, dukungan pembiayaan kepada 

UMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan stop loss limit, dan 

cadangan pembiayaan PEN (https://nasional.kontan.co.id. 2021).  

Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan 

modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan 

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya 

disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 

2018. Untuk mencapai keberhasilan usaha salah satunya adalah dengan 

melakukan penyimpanan catatan bisnis, pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit 

baik pembayaran maupun penagihan dari laporan keuangan (Kementrian 

Pendidikan, 2018). 
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Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAKEMKM) adalah suatu Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan 

tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya 

historis, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dari SAK Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (ETAP) dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak 

berubah selama beberapa tahun. SAK EMKM (2019). 

Di Jepara banyak bermunculan usaha yang tergolong mikro, kecil, dan 

menengah yang menjual produknya secara online terutama melalui aplikasi 

belanja. Para pengusaha ini menjadi sasaran untuk penerapan SAK EMKM pada 

laporan keuangan yang dihasilkannya. Namun, banyak pelaku UMKM yang 

belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan 

usahanya, Maka perlu adanya penelitian untuk menggali sejauh mana pemahaman 

pelaku UMKM mengenai SAK EMKM dan kesiapan implementasinya sehingga 

dapat dilihat seberapa besar prospek terkait perbaikan kualitas laporan keuangan 

demi kelangsungan usaha. 

Penyebab lainnya yaitu Kesadaran UMKM dalam melaksanakan praktik 

keuangan masih rendah dan memiliki banyak kendala dan kelemahan yang 

disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), dan pelatihan penyusunan laporan keuangan 

(Suhairi, 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Jati et,al., (2019) bahwa pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk 

menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang sulit bagi UMKM. 
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Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan 

anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. 

Dalam kenyataannya, tidak semua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Jepara memiliki keberhasilan usaha dan keuntungan yang sama. Ada 

saja UMKM yang mengalami kegagalan atau mengalami penurunan omzet 

mereka dan akhirnya mengalami kerugian. Di Jepara banyak UKM sempat 

mengalami penurunan omzet di tahun 2020 akibat pandemic covid 19.  

Salah satu faktor yang dapat berperan untuk mencapai keberhasilan usaha 

kecil adalah Informasi Akuntansi. Tidak hanya itu, pemerintah pun dengan tegas 

menyebutkan kewajiban adanya penyediaan informasi akuntansi keuangan yang 

baik bagi usaha kecil di Indonesia dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 

tentang usaha kecil dan Undang-Undang perpajakan No 2 Tahun 2012 tentang 

Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Pinasti, M, (2012).  

Dengan adanya akuntansi yang memadai maka pengusaha UKM dapat 

memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, 

mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan 

manfaat lainnya (Warsono 2016). Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam 

pengelolaan keuangan UKM di nilai masih kurang di pahami oleh para 

pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan 

atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan, ada juga yang tidak 

melakukan pencatatan. 

Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya menjalankan 

pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya 
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laba bersih perusahaan sulit diketahui sehingga pengajuan kredit ke bank 

untuk modal usaha sulit di peroleh, dikarenakan sebagian besar dari pelaku 

UKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas (Kementrian Koperasi dan UKM, 2013). 

Menurut Subiyantoro dan Hatane (2012) bahwa kultur masyarakat dalam 

penelitian mereka merupakan faktor eksternal yang dampaknya terhadap praktik 

pengungkapan laporan keuangan diuji secara tidak langsung, dengan cara 

melakukan uji beda dua sampel terhadap luas pengungkapan antara periode 

konglomerasi dan periode reformasi. Jika ditinjau lebih jauh, memang perlu 

untuk memperbandingkan dua kondisi yang berbeda (perubahan kultur 

masyarakat) untuk mengkaji sejauh mana kondisi lingkungan mempengaruhi 

Pemahaman Laba. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan, kondisi 

lingkungan hanya dikaji berdasarkan kondisi terkini responden. 

Adanya ketidaksiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan standar 

keuangan yang berlaku sehingga penerapannya banyak yang tidak sesuai. Standar 

pencatatan keuangan juga masih dianggap memberatkan, hal ini dikarenakan para 

pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara 

mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi 

kelangsungan usahanya, (Pratiwi dan Tutik, 2016). 

Hasil penelitian Nuril dan Nur (2019) menyatakan persepsi pelaku UMKM 

dan Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK 

EMKM. Penelitian Risal dkk (2020) menyatakan pemahaman akuntansi memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM dalam menyusun 
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laporan keuangan. Penelitian Imam dan Bambang (2018) menyatakan sikap, 

kepribadian, motivasi, pengalaman secara positif mempengaruhi persepsi 

pengusaha tentang penggunaan informasi akuntansi keuangan. Persepsi pengusaha 

tentang penggunaan informasi akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan bisnis. 

Hasil penelitian Arief (2016), menyatakan jenjang pendidikan terakhir,ukuran 

usaha, lama usaha berdiri, dan keikutsertaan dalam program pembinaan 

berpengaruh terhadap pentingnya pelaporan keuangan. Penelitian Tuti dan Patricia 

(2016) menyatakan pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang 

pendidikan, tingkat pendidikan dan ukuran bisnis tidak mempengaruhi 

pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Hanya lama usahalah yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM 

dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

 

1.2. Ruang lingkup masalah 

Demi keberhasilan penelitian ini, maka peneliti memberi batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel kepada pengusaha online di Jepara 

dengan metode Purposave Random sampling (pengambilan sampel kepada 

pengusaha di Jepara secara acak dan terarah). 

2. Variabel informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan kondisi yang ada pada pengusaha online yang dijadikan obyek dalam 

penelitian. Hal ini mengingat hampir sebagian besar dari pengusaha online belum 
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menjalankan tehnik-tehnik akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

(SAK). Akan tetapi kegiatan akuntansi yang ada pada pengusaha online masih 

sebatas berupa pembukuan-pembukuan sederhana.  

 

1.3. Perumusan Masalah  

Penerapan akuntansi sangat dibutuhkan pengusaha online di Jepara. 

Banyak dari para usaha kecil yang belum mendapatkan pengetahuan tentang 

pengeloaan usaha secara profesional terutama pengelolaan informasi akuntansi. 

Berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh persepsi pengusaha mikro kecil dan menengah, 

terhadap penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap penggunaan SAK 

EMKM para pengusaha online di Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh jenjang pendidikan terhadap penggunaan SAK 

EMKM para pengusaha online di Jepara? 

4. Bagaimana pengaruh persepsi pengusaha mikro kecil dan menengah, 

sosialisasi SAK EMKM dan jenjang pendidikan terhadap penggunaan SAK 

EMKM para pengusaha online di Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh persepsi pengusaha mikro kecil dan menengah, 

terhadap penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di Jepara. 

2. Menganalisis pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap penggunaan 

SAK EMKM para pengusaha online di Jepara. 

3. Menganalisis pengaruh jenjang pendidikan terhadap penggunaan SAK 

EMKM para pengusaha online di Jepara. 

4. Menganalisis pengaruh persepsi pengusaha mikro kecil dan menengah, 

sosialisasi SAK EMKM dan jenjang pendidikan terhadap penggunaan 

SAK EMKM para pengusaha online di Jepara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan akuntansi khususnya tentang persepsi pengusaha 

mikro kecil dan menengah, sosialisasi SAK EMKM dan jenjang 

pendidikan pemilik dan penggunaan SAK EMKM para pengusaha online 

di Jepara.  

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISNU  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan khususnya mengenai persepsi pengusaha mikro kecil dan 

menengah, sosialisasi SAK EMKM dan jenjang pendidikan pemilik dan 
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penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di Jepara, serta 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

ii. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas keilmuan peneliti, sehingga dengan adanya teori yang 

didapat selama di bangku kuliah dapat dipraktekkan. 

iii. Bagi pengusaha online di Jepara 

Sebagai informasi untuk merencanakan strategi pengelolaan keuangan 

untuk meningkatkan kinerja keuangan pengusaha UMKM di Jepara.  

 


