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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran UMKM Kabupaten Jepara 

Di tahun 2015 jumlah industri di Kabupaten Jepara adalah 12.068 

industri. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan rata-rata 

yaitu 0,03 persen/tahun dari tahun 2016-2018. 

Tabel 4.1. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jepara 

Tahun Jumlah Kenaikan % 

2016 19.390 0,35 

2017 19.464 0,38 

2018 19.551 0,41 

Sumber: BPS Jepara, 2021 

 

Semakin meningkatnya jumlah manufaktur, atau dalam hal ini pemasok 

menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh 

manufaktur. ECommerce, franchise, factory outlet adalah bentuk pengembangan 

strategi integrasi ke depan. Di tahun 2015 jumlah E-Commerce di Kabupaten 

Jepara adalah 3.687. Pertumbuhan industri E-Commerce di Kabupaten Jepara 

mengalami peningkatan rata-rata 0,17 persen/tahun dari tahun 2016-2018. 

Tabel 4.2 Pertumbuhan Industri E Commerce di Kabupaten Jepara 

Tahun Jumlah Kenaikan % 

2016 6.982 0,26 

2017 6.725 0,55 

2018 7.547 0,57 

Sumber: BPS Jepara, 2021 

 

 

 

4

3 



48 

 

 

Cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah 

pewaralabaan (franchising). Bisnis memanfaatkan pewaralabaan untuk 

mendistribusikan produk atau jasa mereka. Bisnis dapat melakukan ekspansi 

secara cepat melalui pewaralabaan karena biaya dan peluang yang muncul disebar 

dikalangan banyak individu. 

Para pengusaha online di Jepara juga banyak yang melakukan penetrasi 

pasar sebagai strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk 

produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang 

lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, 

peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk promosi 

penjualan secara ekstensif atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran. Penetrasi 

pasar juga dapat diartikan memperkuat diri di pasar yang sudah dikuasai dengan 

menjual produk/jasa yang sama. Penetrasi pasar dilakukan untuk mendapatkan 

loyalitas dari konsumen. Salah satunya dapat dilihat dari nilai Ekspor industri 

yang ada di Kabupaten Jepara. 

Tabel 4.3 Pertumbuhan Nilai Ekspor Industri di Kabupaten Jepara 

Tahun Jumlah Kenaikan % 

2016 219,87 Juta 12,89 

2017 299,89 Juta 12,47 

2018 344,13 Juta 14,38 

Sumber: BPS Jepara, 2021 

 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa nilai ekspor untuk produk 

UMKM Kabupaten Jepara terus meningkat dari tahun 2016-2018. Hal ini juga 

berpengaruh pada kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Jepara. 
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Meningkatnya PDRB Kabupaten Jepara berbanding lurus dengan kemampuan 

sumber daya ekonomi serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara. 

 

4.2. Penyajian Data 

1.2.1. Deskripsi data Responden 

1. Jenis Kelamin 

Pengusaha Online yang menjadi responden adalah laki-laki dan 

perempuan. Dalam penelitian ini perbandingan jenis kelamin yang menjadi 

responden dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Orang Persentase 

Laki-laki 55 55,6 

Perempuan 44 44,4 

Jumlah  99 100 

Surnber: Data primer yang diolah, 2021. 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa pemilih usaha Online sebagian 

besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 55 orang (55,6%) dan sebagian kecil lain 

adalah perempuan. Para wanita Jepara sekarang banyak bekerja sebagai 

karyawan pada perusahaan asing yang belakangan banyak tumbuh di Jepara 

terutama di bidang konveksi. 

2. Umur 

Dari 99 responden yang diambil sebagai sampel, penggolongan 

berdasarkan umur bisa dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Umur (tahun) Jumlah Persen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kurang dari 20 tahun 

25 – 35 tahun 

35 – 45 tahun  

Lebih dari 45 tahun 

1 

32 

40 

26 

1,0 

32,3 

40,4 

26,3 

 Jumlah   99 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021.  

Data di atas menunjukkan bahwa dari 99 responden, sebagian besar 

adalah responden yang berusia antara 35 – 45 tahun yaitu 40 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengusaha Online adalah mereka yang berpengalaman dan 

telah lama menggeluti usaha dan memiliki produksi, sehingga pada saat 

pandemic banyak yang memanfaatkan pemasaran secara Online. 

3. Pendidikan 

Pendidikan, adalah Kemampuan seseorang dalam membuat perencanaan 

dapat menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. 

Klasifikasi terhadap 99 responden yang diambil sebagai sampel berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir bisa dilihat pada Tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan terakhir Jumlah Persen 

1. 

2. 

3. 

4. 

SD 

SLTP 

SLTA  

Perguruan Tinggi  

9 

20 

41 

29 

9,1 

20,2 

42,4 

29,3 

 Jumlah  99 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021.  
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Sebagian besar tingkat pendidikan responden yang menjadi pengusaha 

Online adalah yang tingkat pendidikannya SMA yakni ada 41 orang dan yang 

berpendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebesar 26. Hal ini menunjukkan 

sebagian pengusaha Online banyak yang berpendidikan hingga tingkat sarjana. 

Pendidikan para pengusaha menunjang perkembangan usaha karena mereka 

telah memahami sistem informasi akuntansi. Dengan tingkat pendidikan sarjana 

para pengusaha telah membuat keputusan mereka dalam menggunakan sistem 

informasi akuntansi sebagai landasan pembuatan kebijakan. 

 

 

1.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.3.1. Uji Validitas 

Cara mengukur valid atau tidaknya dalam penelitian ini dengan 

membandingkan nilai r hitung (corrected item total correlation) dengan r tabel, di 

mana dari r tabel pada n, sedangkan n = jumlah sampel (Ghozali, 2016). 

Instrumen dikatakan valid jika diperoleh nilai r hitung > r tabel. 

Nilai rtabel pada N = 99 dan alpha 5% = 0,1956. Hasil uji validitas data 

kuesioner dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Uji Validitas  

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Chronbach 

Alpha 
rtabel Kategori 

Persepsi (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

0,526 

0,548 

0,691 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

Valid 

Valid 

Valid 

Sosialisasi (X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,481 

0,390 

0,343 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

Valid 

Valid 

Valid 

Pendidikan (X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,571 

0,386 

0,498 

0,661 

0,402 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Penggunaan SAK 

EMKM (Y) 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

0,408 

0,250 

0,488 

0,1956 

0,1956 

0,1956 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021.  

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 tersebut 

menunjukkan bahwa Corrected Item-Total Correlation atau rhitung > rtabel dengan 

demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. 

 

1.3.2. Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan 

nilai alpha. Variabel disebut dikatakan reliabel jika nilai alpha > 0,5. Hasil 

perhitungan reliabilitas disajikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Uji Reliabilitas  

Variabel Alpha Pembanding Keterangan 

Persepsi (X1) 0,756 0,50 Reliabel 

Sosialisasi (X2) 0,593 0,50 Reliabel 

Pendidikan (X3) 0,736 0,50 Reliabel 

Penggunaan SAK EMKM (Y) 0,567 0,50 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021.  
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Dari hasil Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa kuesioner masing-masing 

variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha > 0,50 sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini reliabel atau andal. 

 

1.4. Uji Аsumsi Klаsik  

1.4.1. Uji Multikolinieritаs 

Uji multikolonieritаs bertujuаn untuk menguji аpаkаh dаlаm model 

regresi ditemukаn аdаnyа korelаsi аntаr vаriаbel bebаs. Multikolonieritаs dаpаt 

dilihаt dаri nilаi tolerаnce dаn vаriаnce inflаtion fаctor (VIF). Suаtu model regresi 

bebаs dаri problem ini аpаbilа memiliki nilаi tolerаnce lebih dаri 0,10 аtаu sаmа 

dengаn VIF kurаng dаri 10.  

Tаbel 4.9. Uji VIF 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

Persepsi .701 .341 .166 .540 1.851 

Sosialisasi .813 .511 .272 .431 2.321 

Pendidikan .768 .540 .293 .575 1.740 

Sumber: Dаtа primer yаng diolah, 2021.  

 

Bаhwа semuа vаriаbel memiliki nilаi Tolerаnce lebih dаri 0,1 sedаngkаn 

VIF lebih kecil dаri 10. berdаsаrkаn аngkа-аngkа ini dаpаt diаmbil kesimpulаn 

bаhwа model regresi penelitiаn ini lolos dаri problem multikolinieritаs. 

1.4.2. Uji Normаlitаs 

Uji normаlitаs bertujuаn untuk menguji аpаkаh dаlаm model regresi, 

vаriаbel terikаt dаn vаriаbel bebаs keduаnyа mempunyаi distribusi normаl аtаu 

mendekаti normаl (Ghozаli, 2019). Dаsаr pengаmbilаn keputusаn аdаlаh jikа dаtа 
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menyebаr di sekitаr gаris diаgonаl dаn mengikuti аrаh gаris histogrаm menuju 

polа distribusi normаl, mаkа model regresi memenuhi аsumsi normаlitаs. Berikut 

ini hаsil pengujiаnnyа. 

 
 

Gаmbаr 4.1. Uji Normаlitаs 

 

 

Berdаsаrkаn Gаmbаr 4.1 dаpаt dilihаt bаhwа polа dаtа mengikuti gаris 

diаgonаl sehinggа disimpulkаn model regresi ini memenuhi аsumsi normаlitаs.  

1.4.3. Uji Heteroskedаstisitаs 

Heteroskesdаstisitаs muncul аpаbilа kesаlаhаn аtаu residuаl dаri model 

yаng diаmаti tidаk memiliki vаriаn yаng konstаn dаri sаtu observаsi ke observаsi 

lаinnyа. Pengujiаn heteroskedаstisitаs dilаkukаn dengаn melihаt diаgrаm 

scаtterplot yаitu аpаbilа dаtа membentuk suаtu polа tertentu mаkа terjаdi 

heteroskedаstisitаs yаng serius. Sedаngkаn model regresi bebаs 

Sumber : Dаtа Primer diolаh dengаn SPSS 24 
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heteroskedаstisitаs аpаbilа polа pаdа scаtter plot tidаk terаtur аtаu menyebаr di 

аtаs dаn di bаwаh nilаi nol. Berikut ini hаsil pengujiаn heteroskedаstisitаs. 

  
Gаmbаr 4.2. Uji Heteroskedаstisitаs Dengаn Scаtter Plot 

Sumber : Dаtа Primer diolаh dengаn SPSS 24.0 

 

4.3. Analisis dan Pembahasan 

4.3.1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

antara variabel X dan Y. Dalam hal ini adalah pengaruh antara variabel persepsi, 

sosialisasi dan pendidikan terhadap penggunaan SAK EMKM pada pengusaha 

online Jepara. 
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Tabel 4.10. Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) -1.084 .669  -1.621 .108 

Persepsi .208 .059 .225 3.534 .001 

Sosialisasi .413 .071 .414 5.797 .000 

Pendidikan .425 .068 .387 6.255 .000 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 24, Tahun 2021 

 

Persamaan regresi berdasarkan data olahan dari SPSS 24 dengan 

menggunakan nilai Standardized Coefficients sebagai berikut: 

 

Interpretasi persamaan regresi tersebut adalahsebagai berikut: 

1=0,225, Semakin baik persepsi para pemilik usaha online Jepara, maka 

semakin baik pula penggunaan Standar akuntansi keuangan EMKM.  

2= 0,414, Semakin banyak sosialisasi yang diperoleh para pemilik usaha online 

Jepara, maka semakin baik pula penggunaan Standar akuntansi 

keuangan EMKM.  

3 = 0,387, Semakin tinggi pendidikan para pemilik usaha online Jepara, maka 

semakin baik pula penggunaan Standar akuntansi keuangan EMKM.  

 

4.3.2. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

 

 

Y = 0,225X1 + 0,414X2 + 0,387X3  
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Tabel 4.11. Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 448.491 3 149.497 120.117 .000
b
 

Residual 118.237 95 1.245   

Total 566.727 98    

a. Dependent Variable: Pengguaan SAK EMKM 

b. Predictors: (Constant), Pendidikan, Persepsi, Sosialisasi 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 24, Tahun 2021 

 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dan Ftabel dan probabilitas signifikansi (Sign.) Nilai Ftabel dengan df = 95 (n–k–1 = 

99–3–1) sebesar = 2,70. ditunjukkan nilai Fhitung = 120,117 > Ftabel = 2,70 dan nilai 

signifikan 0,00 < 0,05. Nilai-nilai tersebut berarti variabel persepsi (X1), 

sosialisasi (X2), pendidikan (X3), bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan Standar akuntansi keuangan EMKM 

oleh para pengusaha Online Jepara. Gambar untuk uji hipotesis F adalah: 

daerah penolakan Ho

Daerah penerimaan Ha dan Ho

 
2,70   120,117 

Gambar 4.4.Uji hipotesis F 

 

Kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan dapat 

membahayakan perusahaan kecil. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa 

kondisis keuangan yang memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan 

membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga akan 

menyebabkan kegagalan perusahaan, Solovida (2010). 

daerah 

penerimaan 

Ho 
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Daerah Penerimaan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

1,66105  3,534 

Perusahaan online banyak yang menggunakan standar akuntansi 

keuangan EMKM karena seringnya ada perubahan harga bahan, harga jual dan 

sepi atau ramainya penjualan. Sehingga tiap perusahaan memanfaatkan sistem 

informasi akuntansi untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

 

4.3.3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen 

(X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dan probabilitas 

signifikansi (sign.) Nilai ttabel dengan df = 95 (n–k–1 = 99–3–1) dan tingkat 

kesalahan 5% untukuji satu fihak (one tail test) adalah ttabel = 1,66105. 

1. Variabel Persepsi 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

3,534 > ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ho diterima dan ha ditolak sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada diduga persepsi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan EMKM dapat diterima. 

Gambar untuk uji hipotesis t variabel pendidikan pemilik/ manajer adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Uji Hipotesis t Variabel Persepsi 
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Daerah Penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

1,66105  5,797 

Nilai-nilai tersebut berarti variabel persepsi mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan 

EMKM.  

2. Sosialisasi 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

5,797> ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ho diterima dan ha ditolak sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada diduga sosialisasi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan EMKM dapat 

diterima.Gambar untuk uji hipotesis t variabel pengalaman pemilik/ manajer 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Uji Hipotesis t Variabel Sosialisasi 

 

Nilai-nilai tersebut berarti variabel sosialisasi mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan 

EMKM.  

3. Variabel Pendidikan 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

7,342 > ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ho diterima dan ha ditolak sehingga dapat diambil 
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Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

1,665  7,342 

kesimpulan bahwa ada diduga pendidikan mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan EMKM dapat diterima. 

Gambar untuk uji hipotesis t variabel tingkat pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Uji Hipotesis t Variabel Pendidikan 

Nilai-nilai tersebut berarti variabel tingkat pendidikan mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan standar akuntansi 

keuangan EMKM.  

4.3.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (r
2
) digunakan untuk mengukur presentase pengaruh 

variabel–variabel bebas persepsi (X1), sosialisasi (X2) dan pendidikan (X3) 

terhadap perubahan variabel tidak bebas penggunaan standar akuntansi keuangan 

EMKM para pengusaha Online Jepara. Nilai koefisien determinasi untuk persepsi 

(X1), sosialisasi (X2) dan pendidikan (X3) terhadap penggunaan standar akuntansi 

keuangan EMKM. 

Tabel 4.11. Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .890
a
 .791 .785 1.116 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 24, Tahun 2021 

Nilai koefisien determinasi dapat dihitung ( 2r ) = 0,785 x 100% = 78,5%, 

ini berarti bahwa ketiga variabel independen persepsi (X1), sosialisasi (X2) dan 
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pendidikan (X3)  mempunyai pengaruh sebesar 78,5% terhadap variabel dependen 

(penggunaan standar akuntansi keuangan EMKM para pengusaha Online Jepara) 

dan yang 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya dipengaruhi oleh masa 

memimpin pemilik/ manajer, pelatihan pemilik/ manajer dan lain sebagainya. 

 

4.3.5. Pembahasan 

1. Pengaruh Persepsi terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

3,534 > ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel persepsi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan 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. 
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Penelitian sama dengan 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. 

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

5,797> ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel sosialisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan 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 ini sama dengan hasil penelitian Nuril dan Nur (2019) 

yang menyatakan Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap 
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penggunaan SAK EMKM. Artinya sosialisasi SAK EMKM sangat mendukung 

pelaku UMKM memahami bagaimana cara penggunaan SAK EMKM 

3. Pengaruh Pendidikan terhadap Penggunaan SAK EMKM 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS 24 diperoleh thitung = 

7,342 > ttabel = 1,66105 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai tersebut 

berarti variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan EMKM. 

Nilai-nilai tersebut berarti variabel pendidikan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap penggunaan standar akuntansi keuangan 

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 
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yang ditempuh oleh pelaku UMKM, maka pemahaman yang dimiliki akan 

semakin tinggi pula. 

Hasil ini sama dengan hasil 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 penggunaan informasi akuntansi keuangan. 

Persepsi pengusaha tentang penggunaan informasi akuntansi keuangan 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan bisnis. Hasil penelitian Arief (2016), 

juga menyatakan jenjang pendidikan terakhir, berpengaruh terhadap 

pentingnya pelaporan keuangan. 

4. Pengaruh Persepsi, Sosialisasi dan Pendidikan terhadap Penggunaan 

SAK EMKM 

Ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 120,117 > Ftabel = 2,70 dan nilai 

signifikan 0,00 < 0,05. Nilai-nilai tersebut berarti variabel persepsi, sosialisasi, 

pendidikan, bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap penggunaan Standar akuntansi keuangan EMKM oleh para pengusaha 

Online Jepara. 

Hasil ini sama dengan penelitian Nuril dan Nur (2019) yang menyatakan 

persepsi pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan SAK EMKM. Hasil penelitian Risal dkk (2020) juga 

menyatakan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

persepsi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian Imam 
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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), juga 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. 

 


