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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Pembahasan pada penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu, berikut 

ringkasan penelitian yang dilakukan sebelumnya: 

1. Pratiwi dan Tituk (2011) 

Penelitian ini berjudul Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah mengungkapkan 

bahwa Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) adalah sesuatu yang perlu dalam penerapan aturan yang harus 

diterapkan dalam penyusunan, pengakuan, dan pencatatan suatu transaksi 

agar tidak menyimpang dari aturan yang diterapkan dan mempermudah 

dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan jawaban 

responden yaitu 59% UKM membutuhkan SAK ETAP, karena SAK 

ETAP akan mempermudah UKM, dan sangat diperlukan dalam menyusun 

laporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah 20 pemilik UKM 

khususnya pengusaha Tour and Travel yang tersebar di Surabaya Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya 

pengaruh antara pendidikan pemilik, dan karakteristik kualitatif  laporan 

keungan terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
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adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan pemilik, pemahaman 

teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap 

kebutuhan SAK ETAP bagi UKM. Persamaan penelitian ini adalah 

Meneliti tentang SAK ETAP terhadap UMKM di wilayah Surabaya. 

Adapun perbedaannya adalah Pratiwi dan Tituk menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif dan tabulasi silang atau crosstab.  

2. Fidiana (2011)  

Penelitian ini berjudul Tingkat Pemahaman Terhadap SAK ETAP : Studi 

Empiris Pada Mahasiswa Yang Berasal Dari SMK Dan SMA. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa 

yang berasal dari SMK dan mahasiswa yang berasal dari SMA terhadap 

perlakuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian sesuai dengan standar 

akuntansi Etap. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

Stiesia semester 3 yang masih aktif pada tahun ajaran 2011/2012, berasal 

dari SMK jurusan akuntansi atau SMA jurusan IPS dan telah menerima 

materi pengantar akuntansi. Sampel dipilih dengan metode stratified 

random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan asal sekolah. 

Pengujian hipotesis pada penelitian dilakukan dengan menggunakan uji 

data dua sampel (independen) yang tidak berhubungan yaitu uji Mann 

Whitney U-test dengan piranti lunak SPSS versi 17 for windows. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan pemahaman tentang pengakuan, 

pengukuran, dan penyajian antara mahasiswa berasal dari SMK dan SMA. 
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Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan secara nyata 

tingkat pemahaman SAK Etap antara mahasiswa yang berasal dari SMK 

dan mahasiswa yang berlatar belakang SMA. Hal ini mengindikasikan 

bahwa output atau lulusan SMK jurusan akuntansi tidak lebih baik dari 

lulusan SMA. Artinya, tidak ada jaminan bahwa mahasiswa SMK jurusan 

akuntansi yang telah mendapat materi akuntansi lebih banyak di sekolah 

mampu memahami konsep akuntansi lebih baik dari lulusan pendidikan 

menengah atas lainnya. 

Persamaan penelitian ini, yaitu : 

a. Meneliti tentang pemahaman SAK ETAP. 

b. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan 

kuisioner. 

Adapun perbedaan penelitian ini, yaitu : 

a. Penelitian Fidiana (2011) menggunakan populasi mahasiswa akuntansi 

Stiesia sedangkan penelitian ini menggunakan populasi para pelaku 

UMKM. 

b. Penelitian Fidiana menggunakan stratified random sampling sedangkan 

penelitiaan ini menggunakan Convenience Sampling. 

3. Muhamad Wahyudi (2009)  

Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UKM di Yogyakarta 

mengungkapkan bahwa kurangnya kemampuan dalam menggunakan 

informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
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kegagalan UKM untuk mengembangkan usahanya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah UKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan Simple Random 

Sampling (acak) berjumlah 80 orang pimpinan atau pemilik usaha 

menengah di Bantul Yogyakarta dengan tingkat. Data dikumpulkan 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para manajer/pemilik usaha 

kecil dan menengah. Data-data tersebut sebelum dianalisis telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, masa 

memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi 

manajer/pemilik terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM. 

Hasil penelitian menunjukkan, pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di 

Yogyakarta. Masa memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan 

akuntansi manajer/pemilik tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada UKM di Yogyakarta. 

Persamaan penelitian ini, yaitu : 

a. Meneliti tentang UMKM. 

b. Sumber data berasal dari kuisioner. 

Adapun perbedaan penelitian ini, yaitu : 

a. Penelitian Wahyudi mengunakan Simple Random Sampling (acak) 

sedangkan penelitian ini menggunakan Convenience Sampling. 
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b. Penelitian wahyudi menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif dan tabulasi silang atau crosstab. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi UMKM 

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UKM adalah:  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam 

Undang-Undang ini.  

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.  

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  
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Kriteria Usaha menurut UU UMKM Mikro Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1) Kriteria usaha mikro:  

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah).  

2) Kriteria usaha kecil:  

a) 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; atau  

b) 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).  

3) Kriteria usaha menengah:  

a) 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 dan bangunan tempat usaha; atau  

b) 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).  
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2.2.2 Akuntansi untuk UMKM 

Akuntansi menurut Rahmi (2011) adalah sebuah sistem yang mengolah 

transaksi menjadi informasi keuangan. Akuntansi menjadikan para stakeholders 

UMKM dapat memperoleh informasi keuangan, seperti informasi kinerja 

perusahaan, penghitungan pajak, posisi keuangan, perubahan modal pemilik, 

perencanaan kegiatan dan lain- lain. Informasi tersebut dapat membantu dalam 

membuat sebuah keputusan. Dengan aplikasi ilmu akuntansi dan manajemen 

keuangan yang baik, pemilik UMKM dapat melihat kinerja perusahaan. Kinerja 

tersebut dapat diinterpresentasikan dalam output yang berbentuk financial 

statement (laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas dan arus kas). 

 IAI (2009) mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi bagi UMKM 

dilakukan dengan pencatatan transaksi usaha. Pencatatan transaksi usaha adalah 

kegiatan mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha. 

Secara standar, transaksi yang perlu dicatat adalah transaksi yang berhubungan 

dengan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. 

SAK-ETAP juga mengungkapkan kebijakan akuntansi adalah prinsip, 

dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

2.2.3 Laporan Keuangan untuk UMKM 

Laporan keuangan menurut IAI (2009) adalah Laporan yang menggambarkan 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Sedangkan Laporan 

keuangan untuk tujuan umum yaitu Laporan keuangan yang ditujukan untuk 
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memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, 

misalnya, pemegang saham, kreditor, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas. 

Komponen-komponen laporan keuangan meliputi Neraca (Balance Sheet), 

Laporan Laba/Rugi (Income Statement), Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of 

Changes of Equity), Laporan Arus Kas (Statement of cash flow), dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan (Notes of Financial Statement). 

Tujuan laporan keuangan menurut IAI (2009) yaitu untuk menyediakan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh sejumlah besar pengguna dimana 

tidak dalam posisi meminta laporan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tertentu yang mereka butuhkan. SAK-ETAP juga mengungkapkan 

tentang unsur-unsur laporan keuangan, yaitu : 

1. Unsur-unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. 

2. Unsur-unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran kinerja, 

yaitu penghasilan dan beban. 

2.2.4 SAK ETAP 

 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK  

IAI) telah menerbitkan exposure draft Standar Akuntansi dan Keuangan Usaha 

Kecil dan Menengah (ED SAK UMKM) yang merupakan adopsi dari 

International Financial Reporting System (IFRS) for Small and Medium 

Enterprise. ED SAK UMKM ini telah disesuaikan isinya dengan kondisi di 

Indonesia dan disahkan untuk dipergunakan menjadi Standar Akuntansi dan 
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Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang sudah 

diberlakukan sejak 1 Januari 2011. Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah sesuai dengan 

judulnya yaitu dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Dalam SAK ETAP paragraf 1.1 (IAI, 2009) mengungkapkan yang dimaksud 

dengan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang: 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, 

kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

 Paragraf 1.2 lebih memperjelas lagi yang termasuk dalam entitas memiliki 

akuntabilitas publik signifikan, jika: 

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator 

lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau 

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

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

efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi. 

 Paragraf 30.1 SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan 

yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. 

Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP 



18 

 

untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 

2010. 

2.2.5 Pemahaman SAK ETAP 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, paham memiliki arti pandai atau 

mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami 

atau memahamkan. Purwanto dalam Fidiana (2011) memberikan uraian lebih 

detail, Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang 

mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam 

hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari 

masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, 

dan mengambil keputusan. Sehingga, pemahaman akuntansi berarti kemampuan 

untuk mengukur, mengklasifikasikan (membedakan), dan mengikhtisarkan 

(menyajikan) unsur-unsur laporan keuangan. SAK ETAP adalah suatu standar 

akuntansi yang digunakan bagi entitas yang tidak memiliki akuntanbilitas publik 

signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal. Maka pemahaman SAK ETAP merupakan suatu kemampuan seseorang 

untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan mengikhtisarkan penyajian 

unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK 

ETAP. 
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2.2.6 Faktor-faktor yang mendukung pemahaman SAK-ETAP 

 Faktor –faktor yang diduga mendukung berhasil tidaknya pemahaman 

SAK-ETAP antara lain: 

1. Jenis Kelamin Pemilik/Manajer UMKM 

Kellye Jones and Raydel Tullous (2002) mengungkapkan bahwa pengusaha 

wanita mengindikasikan kebutuhan yang lebih besar dalam asistensi keuangan dan 

akuntansi daripada laki-laki. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

keputusan bisnis khususnya bagi pengusaha wanita, yaitu self-efficacy, situasi 

keluarga, pengalaman manajerial, kemampuan bisnis, level pendidikan dan 

pelatihan. 

Penelitian Moh. Fatkhul Mujib (2010) Pemilik/pengelola usaha perempuan 

memiliki nilai kewirausahaan yang lebih rendah daripada laki-laki. Namun dalam 

prakteknya, perempuan memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada laki-

laki. Sebab, perempuan memiliki potensi dan keunggulan dalam menjalankan 

usahanya. Jenis kelamin seorang pemilik atau manajer UKM kemungkinan akan 

berpengaruh terhadap pemahaman SAK ETAP. 

2. Pengalaman Kerja Pemilik/Manajer UMKM 

Pengalaman berusaha membuat manajer/pemilik UKM memperoleh banyak 

pembelajaran tentang informasi apa yang dibutuhkan dan digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Manajer/pemilik UKM 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 manajer/pemilik memimpin perusahaan 
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berdasarkan pada bisnis yang sudah dijalankan akan mengindikasikan kebutuhan 

akan informasi akuntansi sangat diperlukan (Hadiyahfitriyah, 2006). Semakin 

lama manajer/pemilik UKM memimpin perusahaan, maka  manajer/pemilik UKM 

akan menggunakan informasi akuntansi yang semakin kompleks karena 

kompleksitas usaha juga semakin tinggi. 

3. Pendidikan Pemilik/Manajer UMKM 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap 

perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan 

manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal 

yang menunjang pengetahuan ilmu akuntansi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas usaha. 

Kemampuan dan keahlian pemilik/manajer perusahaan kecil dan menengah 

saat ini sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Tingkat 

pendidikan formal rendah (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan 

sekolah menengah umum) pemilik atau manajer akan rendah penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi dibandindkan dengan tingkatan pendidikan 

formal yang tinggi (perguruan tinggi) pemilik atau manajer. Pendidikan manajer 

atau pemilik perusahaan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah 

diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. Pendidikan formal yang 

dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Mengengah 

Atas (SMA), Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. (Murniati, 2002). 
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Umumnya, UKM dipimpin langsung oleh pemilik sehingga kemampuan 

manajerial pemilik tercermin dari tingkat pendidikannya. Dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat pendidikan pimpinan UKM maka kemampuan 

manajerialnya akan semakin baik. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi maka pimpinan UKM memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, 

misalnya sumber pendanaan alternatif yang  lebih menguntungkan. Hal ini sangat 

mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi karena tingkat 

pendidikan yang beda tentunya materi pengajaran akuntansi yang diterima akan 

beda pula (Holmes dan Nicholls:1988). 

4. Pelatihan Akuntansi yang Pernah Diikuti Pemilik/Manajer UMKM 

Jain (1989) dalam Murniati (2002) menyatakan bahwa pelatihan akan 

menghasilkan peningkatan profesionalisme dan eksploitasi yang lebih jauh dalam 

manajemen. Penelitian yang dilakukan Gee dan Nystrom (1999) dalam Murniati 

(2002) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat 

pelatihan kemampuan dengan tingkat kualitas manajemen. 

Penelitian Holmes dan Nicholls (1988) dalam Murniati (2002) menunjukkan 

bahwa pelatihan berhubungan positif  terhadap sejauhmana penyediaan informasi 

akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil. Manajemen yang di 

pakai dalam kursus pelatihan cenderung menghasilkan lebih banyak informasi 

akuntansi statutori, anggaran dan tambahan dibandingkan dengan mereka yang 

kurang pelatihan. 

Penelitian Grace (2003) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan informasi akuntansi sedangkan penelitian yang dilakukan 
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oleh Muhamad Wahyudi (2009) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh 

negatif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Pemilik/manajer yang pernah 

mengikuti seminar atau pelatihan atau workshop tentang SAK ETAP akan 

berbeda pemahamannya dengan pemilik/manajer yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini ingin 

mengetahui bentuk pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP berdasarkan 

jenis kelamin, pengalaman kerja, pendidikan, dan pelatihan (Studi pada UMKM di 

Surabaya). Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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