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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Persepsi 

2.1.1.1. Pengertian Persepsi 

Persepsi setiap orang dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi 

berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari pandangan setiap orang 

dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurut Robbins dan Coulter (2018:49), 

“Persepsi adalah proses pengorganisasian dan penafsiran kesan inderawi guna 

mendapatkan arti (pengertian mendalam) atas lingkungan”. Dalam hal ini persepsi 

dapat dianggap sebagai penafsiran individu terhadap objek di kelilingnya, 

berdasarkan kesan yang diperoleh dari indera mereka”. Dalam hal ini dapat 

menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda terhadap penilaian suatu objek yang 

sama. 

Winardi (2016) mengemukakan persepsi merupakan proses yang 

bermanfaat sebagai filter dan metode untuk mengorganisasikan stimulus, yang 

memungkinkan kita menghadapi lingkungan kita. Proses persepsi menyediakan 

mekanisme melalui stimulus yang diseleksi dan dikelompokkan dalam wujud 

yang berarti, yang hampir bersifat otomatik dan bekerja dengan cara yang sama 

pada masing-masing individu, sehingga secara tipikal menghasilkan persepsi-

persepsi yang berbeda-beda. 
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Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. (Bimo 

Walgito. 2013: 53). Pengindraan disini merupakan suatu proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu panca indra. Proses 

pengindraan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus 

yang mengenai dirinya melalui alat indranya. Persepsi timbul dikarenakan adanya 

respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, 

stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna 

melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan suatu persepsi. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diintepretasikan sebagai tanggapan atau 

penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya. 

 “Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengorganisasikan 

dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran 

yang bermakna tentang dunia” (Kotler, 2016). Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2018:137), “Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan 

masuk akal mengenai dunia”. 

Menurut Walgito (2012) dalam Sembiring (2016) agar individu dapat 

menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu : 1. Adanya obyek yang dipersepsikan (fisik), 2. Alat indera/reseptor yaitu 

alat untuk menerima stimulus (fisiologis), 3. Adanya perhatian yang merupakan 

langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis). 
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Dari pendapat mengenai persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah pandangan seorang individu mengenai pemahaman dan penilaian suatu 

objek, dimana setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dari sudut 

pandang dalam menafsirkan suatu objek. 

 

2.1.1.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Sofyandi dan Garniwa (2012) dalam Sembiring (2016), ada tiga 

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu : 

1 Pelaku Persepsi 

Bila seorang individu memandang pada suatu target dan mencoba 

menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individual itu. 

Diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan mempengaruhi persepsi 

adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan 

pengharapan. 

2 Target  

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat 

mempengaruhi apa yang dipersiapkan. Orang-orang yang keras suaranya 

lebih mungkin untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka 

yang pendiam. Demikian pula individu-individu yang luar biasa menarik 

atau luar biasa tidak menarik. Gerakan, bunyi, ukuran, atribut-atribut lain 

dari target membentuk cara seseorang memandang. 
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3 Situasi 

Situasi adalah hal penting dalam setiap individu melihat objek-objek atau 

peristiwa-peristiwa. Unsur-unsur dalam lingkungan sekitar mempengaruhi 

persepsi-persepsi individu. 

Dalam Siregar (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: 

1 Kemampuan dan keterbatasan fisik dari alat indera dapat mempengaruhi 

persepsi untuk sementara waktu ataupun permanen. 

2 Kondisi lingkungan. Dimana usaha tersebut dijalankan sehingga tiap 

pengusaha akan saling tukar informasi dengan pengusaha lainnya. Kondisi 

lingkungan berkaitan dengan keluarga pengusaha, lingkungan persaingan 

antar pengusaha dan dukungan dari lingkungan sekitar atas usaha. 

3 Pengalaman masa lalu. Bagaimana cara individu untuk 

menginterpretasikan atau bereaksi terhadap stimulus tergantung dari 

pengalaman masa lalunya. Pengalaman berkaitan dengan pendidikan 

pengusaha, pelatihan yang pernah diikuti dan lama usaha. 

4 Kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau 

menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang 

dibutuhkan dan diinginkannya tersebut. Kebutuhan dan keinginan usaha 

berkaitan dengan kebutuhan untuk maju dan berkembang, pencapaian 

kebutuhan finansial dari perbankan dan kebutuhan untuk melebarkan 

usaha di daerah lainnya. 

5 Kepercayaan, prasangka, dan nilai. Individu akan lebih memperhatikan 

dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama 
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dengannya. Sedangkan prasangka dapat mnimbulkan bias dalam 

mempersepsi sesuatu. 

Menurut Prasetijo (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

persepsi seseorang adalah: 

a. Faktor internal yaitu: Pengalaman, Kebutuhan saat itu, Nilai-nilai yang 

dianut dan pengharapan 

b. Faktor eksternal yaitu: Tampakan produk, Sifat-sifat stimulus, dan Situasi 

lingkungan. 

Menurut Gunarsa (2018) dan Charles Abraham dan Eamon 

Shanley (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernyataan 

kepuasan pasien adalah latar belakang pasien yang berbeda-beda adalah 

sebagai berikut: 

1. Umur 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yaitu usia 15 – 

64 tahun. Semuanya memberikan kepribadian yang berbeda-beda 

terhadap usaha mereka. 

2. Pendidikan 

Pendidikan dan pengetahuan penusaha UMKM yang kurang, 

membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Setiap orang akan 

memeperhatikan aspek yang berbeda dari objek yang mereka temui, 

sesuai dengan pengalaman masa lalu, keahlian dan minatnya masing-

masing. Pendidikan seseorang mmempengaruhi cara berpikir dalam 

menghadapi segala sesuatu. 
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3. Pekerjaan 

Pengusaha UMKM yang mempunyai jenis usaha yang berbeda-

beda dan tingkat penghasilan yang berbeda pula. Menurut Green 

(2010) dalam Lumenta menyimpulkan bahwa masyarakat yang 

berpenghasilan rendah dan berpendidikan formal rendah yang 

menimbulkan sikap masa bodoh dan pengingkaran serta rasa takut 

yang tidak mendasar. 

4. Jenis kelamin 

Emosi seseorang jelas mempengaruhi persepsi seseorang. Laki-laki 

cenderung bisa mengendalikan emosinya dibanding dengan wanita. 

 

2.1.2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

Menurut Tambunan dalam Hadad (2018), beragam definisi UMKM 

yang dikeluarkan oleh berbagai instansi. Menurut Sanim dalam Thamrin 

(2012), peranan usaha kecil dapat dilihat secara lebih rinci pada tingkat atau 

level makro (analisis suatu kesatuan atau agragat) yang dapat menyebabkan, 

yaitu: 

1. Penyerapan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru 

(employment dan creat new job), 

2. Breeding Ground untuk bisnis baru, 

3. Usaha bersama kekeluargaan (cooperatif), 

4. Mengurangi kecemburuan sosial, karena adanya kesenjangan sosial 

ekonomi dan kemiskinan. 

Peranan usaha kecil pada tingkat mikro (analisis usaha kecil mikro dan 
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koperasi) adalah sebagai: 

1. Alat distibusi untuk bisnis besar, 

2. Sumber pendapatan dan perolehan devisa, 

3. Menciptakan kompetisi, 

4. Medan bagi inovasi independent dan bakal kewirausahaan, 

5. Kontribusi bagi desentralisasi. 

Batasan usaha kecil dapat dilihat dari berbagai segi yang menyangkut 

ciriciri khusus dan ukuran skala atau kapasitas usaha. Menurut Mintzberg 

dalam Sutojo (2013), kriteria sektor usaha kecil adalah struktur organisasi yang 

masih sangat sederhana dan mempunyai karakter yang khas.  

Menurut hasil penelitian lembaga manajemen FEUI, profil usaha kecil 

di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1) Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan 

kapasitas terpasang 60 persen atau kurang. Hal tersebut disebabkan 

oleh adanya kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan 

memperbesar pasar. 

2) Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan 

usaha. Pada masa persiapan (sebelum investasi) terdapat dua 

permasalahan yang menonjol yaitu pemodalan dan kemudahan usaha 

(lokasi dan perizinan). Pada tahap selanjutnya (pengenalan usaha) sektor 

usaha kecil menghadapi masalah pemasaran ditambah dengan masalah 

permodalan dan hubungan usaha. Pada tahap peningkatan usaha, sektor ini 

kembali menghadapi permasalahan dalam permodalan den pengadaan 
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bahan baku. 

3) Umumnya sulit untuk meningkatkan pangsa pasar bahkan 

cenderung mengalami penurunan usaha yang terjadi karena kekurangan 

modal, tidak mampu memasarkan dan kurang keterampilan khas dan 

adminisrasi. 

4) Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah berupa 

permodalan, pemasaran dan pengadaan barang/bahan relatif tinggi. 

5) Hampir lebih dari 50 persen dari usaha kecil masih mempergunakan 

teknologi tradisional. 

6) Hampir sekitar 70 persen dari usaha kecil masih melakukan 

pemasaran langsung kepada konsumen. 

7) Sebagian besar pengusaha kecil dalam usaha memperoleh bantuan 

perbankan merasa terlalu rumit dan dokumen yang harus dipersiapkan 

sulit dipenuhi. 

 

2.1.3. Sosialisasi SAK EMKM 

2.1.3.1.Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi SAK EMKM merupakan pemberian informasi dari pihak 

yang telah memahami SAK EMKM kepada para pelaku UMKM sehingga 

dapat menjalankan usahanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku. Sosialisasi SAK EMKM juga dapat didefinisikan sebagai sosialisasi 

yang diperoleh pelaku UMKM tentang SAK EMKM dari pihak –pihak terkait 

yang dapat memberikan sosialisasi (Nurdwijayanti & Sulastiningsih, 2018).  



17 

 

 

Maria (2019) memberikan definisi Sosialisasi merupakan suatu proses 

komunikasi interaktif yang melibatkan perkembangan individu dan pengaruh 

pribadi, yaitu penerimaan pribadi dan interpretasi semua pesan sosial, tetapi juga 

dinamika dan konten pengaruh sosial. Dengan demikian, sosialisasi yaitu suatu 

proses kompleks yang didasarkan pada teori pembelajaran sosial, pembelajaran 

yang merupakan mekanisme asimilasi mendasar pengalaman sosial  

Nugroho (2017) mengatakan sosialisasi memiliki kaitan yang erat sekali 

dengan proses pembudayaan yang merupakan suatu proses belajar dari seorang 

individu untuk belajar mengenal, menghayati, dan juga menyesuaikan alam 

pikiran serta sikap seseorang tersebut terhadap sistem adat dan norma, serta 

semua peraturan dan pendirian yang telah hidup dalam lingkungan kebudayaan 

masyarakat.  

Sedangkan pemberian informasi dan sosialisasi merupakan usaha yang 

dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga tertentu atau pihak-pihak 

terkait lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan informasi 

serta pengetahuan kepada UMKM terkait isi aturan SAK (Purwaningsih, 2018).  

Diana (2018) menjelaskan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi 

adalah pengetahuan pengusaha UMKM tentang SAK EMKM, sumber 

informasi terkait SAK EMKM, dan bentuk sosialisasi yang pernah diperoleh 

oleh pengusaha UMKM terkait dengan SAK EMKM. Tuti & Dwijayanti (2018) 

memberikan definisi untuk pemberian informasi dan sosialisasi yaitu suatu cara 

atau metode yang dapat digunakan untuk mengenalkan dan juga membantu para 

UMKM dalam mengetahui serta memahami mengenai SAK EMKM  
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Sedangkan Rudiantoro & Siregar (2012) mendefinisikan pemberian 

informasi dan sosialisasi yaitu usaha yang dilakukan oleh IAI dan juga lembaga 

lainnya dalam melakukan proses sosialisasi mengenai SAK EMKM. Apabila 

pelaku usaha memperoleh informasi dan juga sosialisasi secara baik maka 

tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM akan menjadi lebih baik (Haryani, 

2018). 

Menurut Dirdjosisworo (2015: 81), sosialisasi mengandung tiga 

pengertian penting, yaitu:  

a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses suatu individu 

mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya  

b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari ukuran kepatuhan tingkah 

laku di dalam masyarakat di mana ia hidup, dan pola-pola nilai dan tingkah 

laku, sikap, dan kebiasaan serta ideide.  

c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan dalam diri pribadinya.  

Menurut Janrosl (2018) yang diartikan sebagai sosialisasi SAK EMKM 

adalah proses dalam belajar untuk bisa mengkoordinasikan perilaku dengan 

perilaku orang lain serta belajar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan 

serta belajar berdasarkan aturan yang berlaku yaitu SAK EMKM. Penelitian 

yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) menunjukkan bahwa 

implementasi SAK EMKM dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi SAK 

EMKM. 
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2.1.4. Pendidikan 

2.1.4.1. Pengertian Pendidikan 

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan 

bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Maufur & Hartinah (2010) dalam bukunya pengantar pendidikan 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar pendidik dalam memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik dengan berbagai cara untuk dapat 

mengembangkan berbagai potensi positif secara maksimal dan menghambat 

potensi negatif yang dimiliki, agar dapat menjadi diri sendiri dan juga warga 

negara yang baik, dan berlangsung sepanjang hayat dimana pun yang 

bersangkutan berada.  

Sedangkan untuk Tingkat Pendidikan merupakan suatu kondisi tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan 

formal dan telah disahkan oleh Departemen Pendidikan sebagai usaha guna 

mengembangkan potensi didalam dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual 

keagamaan, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, dan juga 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lohanda, 

2017).  
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Dengan adanya perbedaan jenjang pendidikan yang ada pada pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menyebabkan adanya fenomena yang 

tidak konsistensi antara satu pelaku UMKM dengan yang lain dalam menyikapi 

penggunaan informasi akuntansi. Melalui pendidikan ini seseorang akan 

mengalami suatu usaha pengembangan untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoretis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan (Priyono dan Marnis, 2018). Dalam konteks ini pendidikan 

diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang berbeda-beda tingkatan dan jenjangnya. 

Untuk perbedaan tingkatan dan jenjang tersebut dapat didasarkan pada 

Undangundang Nomor 20 Tahun 2013 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 menyatakan 

bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal dijelaskan 

pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 1 tentang sistem 

pendidikan nasional yang berbunyi pendidikan nonformal diselenggarakan bagi 

warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Untuk jenis – jenis pendidikan normal 

itu sendiri dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu ayat ke – 3 yang berbunyi 

pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. Kemudian pada ayat ke – 4 dijelaskan mengenai 
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lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang mana 

isinya adalah satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis 

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 

2.1.4.2. Tingkat Pendidikan 

Julyanda & Rejeki (2018) menjelaskan bahwa Tingkat atau jenjang 

pendidikan yaitu tahapan didalam pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembaangan dari peserta didik, kemampuan yang dikembangkan, dan 

tujuan yang akan dicapai. Tingkat atau jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan 

formal, informal, dan non formal yang saling melengkapi. Pendidikan tersebut 

dilakukan dengan sistem terbuka melalui tatap muka maupun jarak jauh. Undang-

Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada bab VI pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal 

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

Nurdwijayanti & Sulastiningsih (2018) menyatakan bahwa Tingkat 

pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh 

pemilik UMKM. Tingkat pendidikan meliputi SD, SMP sederajat, SMA sederajat, 

diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Tingkat pendidikan masyarakat 

yang tinggi penting bagi kesiapan untuk mengahadapi tantangan global.  

Diana (2018) menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan merupakan tingkatan 

terakhir yang telah diambil oleh responden seperti lulusan SMA/SMK, S1, S2 

yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi 

pelaku usaha tentang pentingnya melakukan pembukuan dan juga melakukan 
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pelaporan untuk usahanya. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan dimiliki 

oleh seseorang pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

kinerja yang baik (Arisnawati dkk, 2017).  

2.1.4.3.Latar Belakang Pendidikan 

Latar belakang pendidikan adalah bidang studi atau jurusan yang ditempuh 

oleh pelaku UMKM (Tuti & Dwijayanti, 2018). Diana (2018) menyatakan bahwa 

latar belakang pendidikan merupakan bidang pendidikan yang telah diambil oleh 

pengusaha meliputi bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau lainnya. Prakoso 

dkk (2019) mendefinisikan latar belakang pendidikan sebagai sesuatu yang dapat 

membedakan mengenai tinggi rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh 

pemilik UKM.  

Julyanda & Rejeki (2018) menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan 

meliputi pengajaran keahlian khusus. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menjelaskan, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian latar belakang 

pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal.  

Latar belakang pendidikan pelaku UMKM bisa mempengaruhi persepsi 

pelaku UMKM tersebut mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan 



23 

 

 

juga pelaporan keuangan usahanya untuk pertumbuhan dan perkembangan 

usahanya. Pengetahuan tentang akuntansi, khususnya mengenai fungsi laporan 

keuangan diperoleh jika seseorang menjalani pendidikan akuntansi. Pelaku usaha 

yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi diyakini dapat memiliki 

persepsi yang lebih baik tentang SAK EMKM dibandingkan dengan pelaku usaha 

yang memiliki latar belakang selain akuntansi (Rudiantoro & Siregar, 2012). 

2.1.4.4.Indikator Pendidikan 

Pendidikan informal juga dijelaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi kegiatan pendidikan informal yang dilakukan 

oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. 

Kemudian untuk pendidikan formal dijelaskan pada pasal – pasal selanjutnya pada 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yaitu: 

1. Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar 

(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat. 

2. Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

3. Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 
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pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Menurut Nofiyantie (2018) lembaga pendidikan formal adalah institiusi 

yang memiliki wibawa dan kearifan dalam membentuk karakter siswa sebagai 

pilar bangsa dimasa depan. Dengan begitu dominannya pendidikan formal di 

Indonesia maka akan mempengaruhi karakter seseorang sehingga dalam 

penelitian ini digunakan sebagai indikator pengukuran. 

Tingkat pendidikan akan diukur dengan menggunakan skala interval. Sekaran 

(2016) menyatakan skala interval tidak hanya digunakan untuk mengelompokkan 

individu berdasarkan kategori tertentu dan mengurutkan berdasarkan kelompok, 

tetapi digunakan juga untuk mengukur besaran perbedaan preferensi antar individu. 

Indikator dalam variabel ini yaitu menjalani pendidikan formal, pentingnya 

pendidikan formal, pelatihan usaha, mempelajari ilmu secara mandiri, memperoleh 

ilmu dari keluarga. 

Latar belakang pendidikan sebagai sesuatu yang dapat membedakan 

mengenai tinggi rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UKM. 

Prakoso dkk (2019) 

1. Menjalani pendidikan formal,  

2. Pentingnya pendidikan formal,  

3. Pelatihan usaha,  

4. Mempelajari ilmu secara mandiri,  

5. Memperoleh ilmu dari keluarga.� 
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2.1.5. Penggunaan SAK EMKM 

2.1.5.1.Pengertian SAK EMKM 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) disahkan pada tahun 2016 untuk entitas tanpa akuntabilitas public 

sebagai mana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha 

mikro, kecil, dan menegah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya dalam 2 tahun (SAK EMKM, 2016). 

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang : 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financialstatement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, 

kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (SAK ETAP, 2019). 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika: 

a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator 

lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 

b. Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

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

efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi (SAK ETAP, 2019). 

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi 

kriteria di atas, hanya jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun 
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laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016). 

2.1.5.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut IAI dalam SAK EMKM tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan 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 tersebut. Pengguna 

tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun 

investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas suber daya yang dipercayakan kepadanya. 

2.1.5.3.Pengukuran dan Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, 

liabilitas, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Menurut IAI dalam 

SAK EMKM dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM 

adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau 

setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. 

Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas 

yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk 

memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Sedangkan untuk konsep 

pengakuan, IAI dalam SAK EMKM menjelaskan bahwa pengakuan unsur 

laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan 

keuangan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu 

unsur sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 
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a. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan 

mengalir ke dalam atau keluar entitas; dan 

b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur secara andal. 

2.1.5.4. Asumsi Dasar Laporan Keuangan menurut SAK EMKM 

Untuk menyusun laporan keuangan harus didasarkan pada asumsi-

asumsi akuntansi sebagai berikut: 

a. Dasar Akrual 

Menurut IAI dalam SAK EMKM entitas menyusun laporan 

keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-

akun sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika 

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun 

tersebut. 

b. Kelangsungan Usaha 

Menurut IAI dalam SAK EMKM pada saaat menyusun laporan 

keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat 

penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa 

depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, 

kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau 

menghentikan operasi atau tidak mempunyai alyernatif realitas kecuali 

melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan 

berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan 

fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha. 
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c. Konsep Entitas Usaha 

Menurut IAI dalam SAK EMKM entitas menyusun laporan 

keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang 

merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, 

maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara 

jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. 

Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari 

transaksi pemilik bisnis tersebut maupun dari transaksi entitas lainnya. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No Referensi 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Persepsi pelaku umkm dan sosialisasi 

SAK EMKM terhadap diberlakukannya 

laporan keuangan yang berbasis SAK 

EMKM 1 Januari 2018. (Studi Kasus 

Pelaku UMKM Se-Malang). Nuril Badria, 

dan Nur Diana (2019). 

Regresi 

linier 

berganda 

- Persepsi pelaku UMKM dan Sosialisasi 
SAK EMKM berpengaruh signifikan 
terhadap penggunaan SAK EMKM 

2. 

 

Persepsi Pelaku UMKM Dalam 

Menyusun Laporan Keuangan. Risal, 

Febriati, Renny Wulandari (2020).  

Regresi 

linier 

berganda 

- Pemahaman akuntansi memiliki pengaruh 
secara signifikan terhadap persepsi pelaku 
UMKM dalam menyusun laporan 
keuangan. 

3. Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Persepsi Atas Informasi 

Akuntansi Keuangan Serta Keberhasilan 

dalam Mengelola Perusahan Kecil dan 

Menengah (Studi Empiris Pada UMKM 

Industri Makanan di Wonosobo) Imam 

Ariono, Bambang Sugiyanto, 2018. 

Regresi 

linier 

berganda 

-  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. 
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4. Analisis Faktor – faktor yang 
Mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha 

Mikro Kecil Menengah Tentang 

Pentingnya Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP (Studi Empiris 

Pada UMKM di Kabupaten Jember) 

Arief Luqman Wicaksono (2016) 

Regresi 

linier 

berganda 

- Jenjang pendidikan terakhir,ukuran usaha, 

lama usaha berdiri, dan keikutsertaan 

dalam program pembinaan berpengaruh 

terhadap pentingnya pelaporan keuangan. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman UMKM dalam menyusun 

laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP. Rias Tuti & S, Patricia Febrina 

Dwijayanti (2016). 

Regresi 

linier 

berganda 

- 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. 

Sumber: Penelitian Terdahulu yang Relevan, 2021. 

 

2.3. Kerangka Penelitian 

Untuk menjelaskan pengaruh kelompok acuan, promosi dan lokasi 

terhadap loyalitas dan berdasarkan uraian teori maka, kerangka penelitian 

dalam penulisan skripsi ini dapat diskemukakan dapat dilihat pada Gambar 

2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian 

Keterangan: 

   : Variabel yang digunakan 

: Garis hubungan 

Persepsi X1 

H 2 
Sosialisasi X2 

H 3 

Penggunaan SAK 

EMKM  

 

Y 

Pendidikan X3 

H 1 

H 4 
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2.4. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto 2013). 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu: 

2.4.1. Pengaruh Persepsi terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Persepsi pengusaha terkait penggunaan informasi akuntansi juga 

dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha. Pengalaman 

berusaha memperoleh banyak pembelajaran tentang informasi apa yang 

dibutuhkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen 

perusahaan akan membutuhkan informasi yang lebih banyak akan disiapkan dan 

digunakan dalam pengambilan keputusan apabila tingkat kompleksitas usaha 

serta persaingan semakin ketat. Pengalaman dalam operasional berusaha atau 

lamanya perusahaan beroperasi berdasarkan pada bisnis yang sudah dijalankan 

akan mengindikasikan kebutuhan akan informasi akuntansi sangat diperlukan 

(Nicholls dan Holmes 2018), semakin lama perusahaan beroperasi informasi 

akuntansi semakin dibutuhkan karena kompleksitas usaha juga semakin tinggi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Purwanti dan Gunasti Hudiwinarsih 

(2012) menunjukkan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh terhadap persepsi 

pengusaha kecil atas informasi akuntansi. 

Hasil penelitian Nuril dan Nur (2019) menyatakan persepsi pelaku 

UMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Penelitian 

Risal dkk (2020) menyatakan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. 
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Penelitian Imam dan Bambang (2018) menyatakan Persepsi pengusaha tentang 

penggunaan informasi akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan bisnis. 

H1: Diduga ada pengaruh positif antara persepsi pengusaha mikro kecil dan 

menengah terhadap penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di 

Jepara 

2.4.2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Sosialisasi SAK EMKM merupakan proses individu belajar bagaimana 

menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana 

mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar sesuai 

dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan yakni SAK EMKM. Tinggi 

rendahnya pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM dapat dibantu dengan cara 

pem-berian informasi dan sosialisasi pada UMKM. Semakin sering pelaku 

UMKM mengikuti sosialisasi atau sejenisnya mengaenai SAK EMKM, maka 

orang tesebut akan semakin paham terhadap SAK EMKM. Begitu juga 

sebaliknya, jika pelaku UMKM tersebut jarang atau bahkan belum pernah 

mendapatkan informasi atau mengikuti sosialisasi dan sejenisnya, maka tingkat 

pemahaman terhadap SAK EMKM yang dimiliki akan rendah. 

Hasil penelitian Nuril dan Nur (2019) menyatakan Sosialisasi SAK 

EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Artinya 

sosialisasi SAK EMKM sangat mendukung pelaku UMKM memahami 

bagaimana cara penggunaan SAK EMKM.  
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H2: Diduga ada pengaruh positif antara sosialisasi SAK EMKM terhadap 

penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di Jepara. 

2.4.3. Pengaruh Pendidikan terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Rudiantoro dan Siregar (2016) mengatakan bahwa kesulitan yang 

dihadapi UMKM dalam memahami SAK ETAP dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikannya, UMKM yang memiliki latar belakang bukan ekonomi atau 

akuntansi akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami SAK 

ETAP. Pada penelitian lain dengan metode studi kasus menemukan hasil bahwa 

latar belakang pendidikan berpegaruh terhadap bentuk dari laporan keu-angan 

UMKM (Andriani, dkk, 2018). Begitu juga sebaliknya, UMKM yang tidak 

berlatar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi akan mengalami kesulitan 

(lebih lama) dalam memahami SAK ETAP. Rudiantoro dan Siregar (2016) 

mengatakan bahwa jenjang pendidikan terakhir dari pengusaha UMKM 

berpengaruh positif terhadap pemahaman SAK ETAP sehingga mempengaruhi 

minat UMKM untuk menyusun laporan keuangan ber-standar SAK ETAP. 

Orang-orang dengan jenjang pendidikan yang tinggi akan semakin cepat dan 

mudah dalam memahami hal baru. Jadi, Semakin tinggi jenjang pendidikan yang 

ditempuh oleh pelaku UMKM, maka pemahaman yang dimiliki akan semakin 

tinggi pula. 

Penelitian Risal dkk (2020) menyatakan pemahaman akuntansi memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku UMKM dalam menyusun 

laporan keuangan. Penelitian Imam dan Bambang (2018) menyatakan 

pengalaman secara positif mempengaruhi persepsi pengusaha tentang 
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penggunaan informasi akuntansi keuangan. Persepsi pengusaha tentang 

penggunaan informasi akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan bisnis. 

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

berpengaruh terhadap pentingnya pelaporan keuangan.  

H3: Diduga ada pengaruh positif antara pendidikan terhadap penggunaan SAK 

EMKM para pengusaha online di Jepara 

2.4.4. Pengaruh Persepsi, Sosialisasi dan Pendidikan terhadap Penggunaan 

SAK EMKM 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) disahkan pada tahun 2016 untuk entitas tanpa akuntabilitas public 

sebagai mana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha 

mikro, kecil, dan menegah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya dalam 2 tahun (SAK EMKM, 2016). 

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi kriteria 

di atas, hanya jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan 

keuangan berdasarkan SAK EMKM (SAK EMKM, 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 laporan keuangan. Penelitian Imam dan Bambang (2018) 
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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. 

H4: Diduga ada pengaruh positif antara Persepsi, Sosialisasi dan Pendidikan 

terhadap penggunaan SAK EMKM para pengusaha online di Jepara 

 


