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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Akhmad Riduwan (2009) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi akuntan dan 

non-akuntan terhadap laba sebagai gambaran kandungan informasi. Penelitian ini 

dilakukan kepada tujuh orang yang terdiri atas tiga orang akuntan yang berprofesi 

sebagai akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan publik, empat orang 

non-akuntan yang berprofesi sebagai manajer keuangan, penasehat investasi, 

investor, dan analis kredit yang tersebar di kota Jakarta dan provinsi Jawa Timur. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terjadi perbedaan persepsi oleh 

akuntan dan non-akuntan terhadap laba sebagai gambaran kandungan informasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan fakta bahwa laba diinterpretasikan berbeda oleh 

komunitas akuntan dan non-akuntan. Dalam penelitian ini, laba kurang berguna 

bagi non-akuntan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan 

keuangan, karena bagi non-akuntan hanya menanggap laba adalah suatu 

pendapatan yang diterima atas selisish dari penjualan dan beban. Sedangkan bagi 

akuntan, laba berguna sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan sesuai 

dengan kepentingan masing-masing, karena akuntan akan meneliti kembali 

bagaimana laba ini akan meramalkan kondisi perusahaan dimasa depan, juga 

sebagai evaluasi supaya kinerja perusahaan semakin bagus kedepanya. Perbedaan 

interpretasi atas laba terjadi  karena akuntan dan non-akuntan hidup dalam ruang 
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lingkup profesi yang berbeda sehingga pandangan akuntan dan non-akuntan atas 

laba tersebut tidak dibentuk oleh satu pemikiran yang sama.  

Persamaan : 

a. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya meneliti tentang 

laba. 

b. Persamaan lainya adalah dalam mengumpulkan informasi, keduanya 

menggunakan metode wawancara. 

Perbedaan : 

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu 

menggunakan persepsi akuntan dan non-akuntan di kota Jakarta dan Provinsi 

Jawa Timur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan persepsi pengusaha 

UMKM di Tanggulangin Sidoarjo. 

 

2. Assih (1999) 

   Penelitian ini menjelaskan bahwa laba yang diperoleh pada periode 

sekarang mempunyai daya prediksi untuk laba di masa yang akan datang dan 

hanya untuk periode satu tahun ke depan. Tetapi tidak untuk prediksi aliran kas di 

masa yang akan datang. Pengujian komponen laba menunjukan hasil yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. Pemisahan komponen laba yang lebih khusus 

menjadikan daya prediksi yang semakin kecil untuk prediksi laba yang akan 

datang. Dalam studi ini laba tidak mempunyai kandungan prediksi untuk aliran 

kas di masa yang akan datang ada kemungkinan karena dalam perusahaan yang 

dijadikan obyek penelitian perusahaan dalam kas sangat besar dipengaruhi adanya 

subsidi dana dari pusat dan besarnya subsidi tidak tergantung dari besarnya laba. 
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Sebab itu karakteristik perusahaan yang berbeda itulah maka studi ini hasilnya 

tidak sesuai dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas 

tentang laba. 

Perbedaan : 

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan 

yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian terdahulu 

menggunakan metode kuantitatif. 

 

3.    Fadli Albugis (2010) 

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa peneliti meneliti 

tentang bagaimana persepsi pedagang Arab terhadap konsep laba, dalam penelitian 

ini peneliti memilih pedagang keturunan Arab sebagai respondenya dan 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan fenomenologi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seseorang dalam melihat realitas 

memiliki perspektif yang tidak berlaku sama dengan orang lainya dalam hal ini 

adalah pedagang keturunan Arab, mereka menilai bahwa laba tidak semata hanya 

keuntungan materi semata, tetapi juga memiliki sisi spiritualitas. Pemicu persepsi 

pedagang keturunan arab dalam membentuk konsep laba adalah motivasi agama 

sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah, mencari keridhaan-Nya dengan 

mematuhi perintah-Nya dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam melakukan 

usaha tersebut. 
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Persamaan : 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

meneliti tentang laba 

b. Persamaan lainya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang 

UMKM di Tanggulangin Sidoarjo, sedangkan penelitian terdahulu di Ampel 

Surabaya 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Pengertian Laba Secara Umum 

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan diatas 

biaya-biayanya dalam jangka waktu tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu 

dasar dalam pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi, serta 

pengambilan keputusan dan unsur prediksi (Harnanto, 2003: 444). 

Kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan 

atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau 

kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang 

termasuk dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik (Baridwan, 2004: 

29). Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode 

akuntansi  Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi 

sekarang ini  adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba  

sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran 

pendapatan dan biaya (Harahap, 2008: 113). Laba merupakan angka yang penting 

dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain laba merupakan dasar 

dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan 

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan  (Harahap, 2008: 263) 

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai 

prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per 
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lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah 

pendapatan dan biaya, dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan 

biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba 

kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. 

2.2.2 Konsep Laba Akuntansi 

 Konsep laba akuntansi (accounting income) perbedaan antara revenue 

yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Belkaoui, 1997: 

230). Dari definisi tersebut , Belkaoui (1997: 233) mengemukakan lima ciri khas 

akuntansi: 

.1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan 

barang atau jasa yang dikurangi biaya untuk tujuan mencapai tujuan) 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan berhubungan dengan 

prestasi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan membutuhkan 

definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk historis 

bagi perusahaan, yang melahirkan kepatuhan yang ketat pada prinsip 

biaya. 

5. Laba akuntansi mensyaratkan agar pendapatan yang direalisasi pada 

periode itu dikaitkan dengan biaya relevan yang tepat. 
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 Laba dalam akuntan konvensional merupakan kelebihan pendapatan 

(surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan antara 

pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan. 

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan 

menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum 

teralokasikan ke dalam neraca. 

   Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu 

periode tertentu berdasarkan konsep penandingan (matching concept), ini disebut 

juga dengan konsep pengaitan atau pemadaran, antara beban dan pendapatan yang 

terkait. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap 

beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut 

laba bersih (net profit), jika beban melebihi pendapatan disebut rugi bersih (net 

loss) (Warren, 2009: 22). 

2.2.3 Pengertian Persepsi 

Secara etimologis, persepsi berasal berasal dari kata perception 

(Inggris) berasal dari bahasa latin perception; dari percipare yang artinya 

menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445).  Menurut Leavit (dalam Sobur, 

2003: 445) persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara 

seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan 

atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 

Menurut Moskowitz dan Ogel (dalam Walgito, 2003:54) persepsi 

merupakan proses yang integrasi dari individu terhadap stimulus yang 

diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan 
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proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

aktivitas yang integrasi dalam diri individu. 

Persepsi  seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, 

bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai suatu 

kesatuan dengan pengalaman-pengalamanya, motivasi serta sikapnya yang 

relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubunganya dengan dunia 

luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang 

diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan 

dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang 

diamatai alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama 

sebagai suatu persiapan dalam mengadakan  pengamatan. Persepsi dalam arti 

umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang membuat respon 

bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak (Walgito, 2003: 144). 

Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah proses mengetahui atau 

mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (Chaplin, 2006: 

358). 

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan 

mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar 

akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009:110).  

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi 

untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan 
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(penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk 

memahaminya adalah kesadaran atau kognisi (Sarwono, 2002: 94).  

 Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman 

yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan 

gambaran yang berarti, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang 

berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat 

memungkinkan terjadi perbedaan persepsi pada setiap individu. 

2.2.4 Pengusaha 

Istilah wiraswasta sebelumnya lebih sering dipakai daripada wirausaha 

sebagai pandangan kata pengusaha berasal dari wira berarti utama, gagah, luhur, 

berani, teladan, atau pejuang, dan swa berarti sendiri dan ta berarti berdiri, 

sehingga swasta berarti berdiri diatas kaki sendiri atau berdiri atas 

kemampuan sendiri. Wiraswasta atau kewiraswastaan, yaitu orang-orang yang 

memiliki kemampuan secara intuisi dalam melihat dan mengelola setiap peluang 

yang ada, yaitu kesempatan usaha yang dimanfaatkannya untuk meraih 

keuntungan menuju kesuksesan (Meredith, 2000: 5). 

 Menurut Silalahi (2006) keuntungan dan pertumbuhan dengan cara 

mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber 

daya yang diperlukan untuk mengkapitalisasikan sumberdaya-sumberdaya itu : 

1. The pursuit of opportunities 
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Seorang pengusaha adalah orang yang mencari peluang untuk dapat 

meningkatkan bisnisnya melalui perubahan dan transformasi, sehingga 

pengenalan atas produk dan jasa yang dihasilkan. 

2. Innovation 

Mampu menggunakan faktor produksi yang ada (land, labor, dan capital) untuk 

dapat menghasilkan produk baru. 

3. Growth  

Seorang pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin agar usahanya dapat terus 

bertumbuh dari waktu ke waktu dan tidak mengalami kondisi stagnan. 

2.2.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama tentang posisi 

keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan yaiu aset, liabilitas, dan ekuitas (Martani, 

2012: 143). Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai 

resiko-resiko entitas masa depan. Tujuan penggunaan laporan posisi keuangan 

menggunakan laporan ini adalah sebagai mengevaluasi struktur pendanaan, 

menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, menilai fleksibelitas keuangan 

(Martani, 2012: 137) 

1. Neraca 

Laporan posisi keuagan atau yang sering disebut neraca, melaporkan asset, 

liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber 

informasi utama tentang posisi keuangan entitas karna merangkum elemen-elemn 
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yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu asset, 

liabilitas, adan ekuitas (Martani, 2012: 138) 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Informasi kinerja perusahaan digunakan untuk menilai 

dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakfstev pastian arus kas masa depan 

(Ankarat, 2012: 25) 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mengandung informasi tentang kegiatan-kegiatan yang 

menghasilkan dan menggunakan kas. Kegiatan utama arus kas yaitu: Kegiatan 

operasional, Kegiatan investasi, Kegiatan pendanaan 

Ada beberapa situasi tertentu yang menggunakan perlakuan khusus dalam laporan 

arus kas. Antara lain adalah: 

a. Komponen kas dan setara kas. Mengungkapkan komponen kas dan setara kas, 

dan juga merekonsiliasi jumlah kas dan setara kas dalam laporan arus kas dengan 

jumlah yang dilaporkan untuk pos-pos ini dalam laporan posisi keuangan. 

Perhatikan juga kebijakan entitas untuk menentukan komposisi kas dan setara kas, 

dan dampak dari setiap perubahan kebijakan ini dalam periode pelaporan. 

b. Arus kas mata uang asing. Jika organisasi memiliki transaksi dalam mata uang 

asing, catatlah sesuai mata uang entitas dengan menggunakan kurs yang relevan 

pada tanggal arus kas. Nilai tukar rata-rata tertimbang periode pelaporan dapat 

digunakan untuk penjabaran ini. 
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c. Pajak penghasilan. Mengungkapkan secara terpisah arus kas dari pajak atas 

penghasilan dan mengklasifikasikannya dalam arus kas pada aktivitas operasi. 

Anda harus membagi dalam arus kas dari kegiatan investasi atau pendanaan jika 

mereka secara khusus diidentifikasi dengan kegiatan tersebut. (Steven,2012: 16) 

2.2.6 Hubungan Akuntansi dan Pengusaha 

 Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai 

keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Megginson Et Al., 2000). 

Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan 

ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan 

pasar, penetapan harga dan lain-lain. 

2.2.7 Hubungan Konsep Laba dengan Entreprenuer 

Keuntungan atau laba merupakan suatu indikator yang paling relevan 

untuk menilai keberhasilan usaha (Agustini dan Yudiati, 2002: 371). Seorang 

entrepreneur pada umumnya berorientasi usaha yang akan dibangun adalah 

mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kerja keras yang 

dilakukan. Dikarenakan keuntungan dari usaha dapat mewujudkan visi dan misi 

atau tujuan awal dibangunnya usaha tersebut. 

2.2.8 Pengertian Usaha Mikro 

 Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang - Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan 
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tempat usaha. Serta memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 ( 

tiga ratus juta rupiah). 

2.2.9 Pengertian Usaha Kecil 

 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang 

memenuhi kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000  (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). 

2.2.10 Pengertian Usaha Menengah 

 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh 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 ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan dan 
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bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

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

Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.7 

Kerangka Pemikiran 

Penjelasan 

 Peneliti meneliti tentang adanya suatu fenomena yakni laba menurut 

sudut pandang pengusaha UMKM di Tanggulangin. Setelah melalui serangkaian 

Fenomenologi 
 

Berupa fenomena laba menurut sudut 

pandang pengusaha UMKM d 

Tanggulangin 

 

Wawancara dan Observasi 

 

Interpretasi Atas Laba 
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proses wawancara yang dilakukan kepada informan, akhirnya didapatlah 

interpretasi atas laba.  


