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ABSTRACT 

THE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE COMPILING OF SAK 

ETAP BASED FINANCE REPORT ON SMALL MICRO AND MIDDLE 

INDUSTRIES IN BANDAR LAMPUNG  

 

BY 

 

 

ERSANTI ANGGUNAN DEWI 

 

 

 

The accounting inability is one of main factors that caused problem and resulted 

on the failure of small micro and middle industries in developing their business. 

IAI has established the standard in compiling finance report of UMKM with SAK 

ETAP based finance report is hoped can facilitate the small micro and middle 

entrepreneurs in developing their industries. This research is analyzing the factors 

that influence the compiling of SAK ETAP based finance report on small micro 

and middle industries. The test on entrepreneurs education background, industries’ 

age, industries’ scale, and accounting knowledge of small micro and middle 

industries use double analysis. This research is hoped can give empirical evidence 

about compiling SAK ETAP based finance report of UMKM in Bandar Lampung. 

Research sampling is done based on purpossive sampling toward the industries 

located in Bandar Lampung. Survey are used in data collection. These are done by 

directly visited the respondents. The data that can be analized are 87 respondents. 

The data analyzing method uses double regression analysis with α 0,05. 

The results of the research can not give evidence that education background, 

industries’ age and industries’ scale have positive influence toward the compiling 

of SAK ETAP based finance report, while the accounting knowledge has positive 

influence toward the SAK ETAP based finance report. 

Key words : finance report, SAK ETAP, and small micro and middle industries. 



 

 

 

ABSTRAK 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH DI BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

 

 

ERSANTI ANGGUNAN DEWI 

 

 

Ketidakmampuan akuntansi merupakan salah satu faktor utama yang 

menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan kegagalan usaha mikro  

keciI dan menengah dalam mengembangkan usaha. IAI telah menetapkan 

standar penyusunan laporan keuangan UMKM yang berbasis SAK ETAP. 

Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP diharapkan dapat 

memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro kecil dan menengah dalam 

mengembangkan usahanya. Penelitian ini melakukan analisis faktor-faktor 

yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada 

usaha mikro  kecil dan menengah.  Pengujian  pengaruh latar belakang 

pendidikan pemilik, umur usaha, skala usaha dan pengetahuan akuntansi 

usaha mikro kecil dan menengah menggunakan anaIisis berganda. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti  empiris tentang 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM di Bandar 

Lampung. 

 

Penyampelan dilakukan berdasarkan Purpossive sampling terhadap usaha 

yang berlokasi di Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan survey 

yang dilakukan  dengan mendatangi   langsung responden. Data yang dapat 

diolah sebesar 87 responden. Metode analisis data menggunakan analisis 

regresi berganda dengan α 0.05. 

 

Hasil dari penelitian ini tidak dapat memberi bukti bahwa latar belakang 

pendidikan, umur usaha, dan skala usaha berpengaruh positif terhadap 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP sedangkan pengetahuan 

akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP. 

 
Kata kunci: laporan keuangan, SAK ETAP dan Usaha mikro kecil dan 

menengah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah 

bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara, seperti: laporan arus kas/laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral laporan keuangan. Selain itu, 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).  

 

Jenis laporan keuangan  menurut Ikatan Akuntansi  Indonesia dalam SAK ETAP 

(2009) meliputi, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP yang dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia  pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif satu 

Januari 2011 bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas 

publik, pada umumnya Usaha Mikro Kecil Menengah. Ikatan Akuntan Indonesia 

dalam SAK ETAP (2009) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) 

adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 
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statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik 

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga 

pemeringkat kredit. 

 

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan 

yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (Sadeli, 2002:2). Laporan keuangan 

adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Informasi 

keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi tersebut 

digunakan oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Karena ada beragam 

pemakai yang berkepentingan tersebut maka diperlukan adanya standar dalam 

penyusunannya, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami laporan 

keuangan. Standar tersebut dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan 

(DSAK). 

 

SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan 

pelaporan keuangan  yang  tetap  relevan  dan  andal. SAK  ETAP  khusus  

digunakan  untuk  perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan.  

Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan berskala kecil seperti UMKM akan 

mendapatkan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan serta efisiensi 

biaya.  

 

Sagala (2012) dalam penelitiannya menuliskan bahwa kehadiran  standar   

akuntansi   keuangan  entitas  tanpa  akuntanbilitas  publik  atau  lebih  dikenal  

dengan SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM 
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dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni 

untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Sesuai 

dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, entitas tanpa akuntabilitas 

publik yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 

signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 

eksternal. 

 

Di Indonesia telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan usaha kecil 

untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 48 

menyatakan  pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara 

teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya,  pada 

pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan 

kegiatan usaha.  

Berdasarkan hasil survei awal pada beberapa UMKM di Bandar Lampung, yang 

peneliti lakukan,  karakteristik UMKM yang ada di Bandar Lampung didominasi 

oleh sektor perdagangan, sektor jasa, dan sektor industri.  Sektor perdagangan 

didominasi oleh pelaku usaha sembako, dan usaha kelontongan atau grosiran. 

Sektor jasa di dominasi bengkel dan penjahit. Sektor industri didominasi oleh 
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industri tahu tempe, keripik, kerajinan sulam usus, serta industri perikanan seperti 

teri rebus dan ikan asin. 

 

Fenomena yang terjadi pada UMKM di Bandar Lampung menunjukkan  

pencatatan atau pembukuan yang dilakukan masih menggunakan pembukuan 

sederhana. Meskipun  ada yang telah membuat laporan keuangan, laporan 

keuangannya belum sesuai standar SAK ETAP yang berlaku. Alasan yang 

diungkapkan pemilik UMKM di Bandar Lampung adalah masih kecilnya usaha 

yang dijalankan sehingga belum terlalu penting untuk menerapkan pembukuan 

disertai membuatan laporan keuangan; waktu yang dimiliki lebih dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional dibandingkan untuk menyusun pembukuan; 

pengetahuan yang kurang tentang manfaat penyusunan laporan keuangan sesuai 

standar SAK ETAP; usaha   kecil tidak  atau  belum  memiliki  dan menerapkan   

catatan   akuntansi   dengan ketat  dan   disiplin   dengan   pembukuan yang  

sistematis  dan  teratur.   

Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut 

tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Selain itu 

pihak ketiga (bank) memberikan kemudahan bagi pemilik UMKM untuk 

mengajukan pinjaman. Kemudahan yang diberikan pihak ketiga membantu 

UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Kenyataan 

yang terjadi menyebabkan pemilik UMKM malas untuk menyusun laporan 

keuangan  berbasis SAK ETAP. Hal ini harus didasarkan motivasi dari diri 

pemilik UMKM untuk menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP.  
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Penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebenarnya bukan hanya untuk 

kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk mengetahui laba atau 

rugi yang sebenarnya,   pengendalian  aset, kewajiban dan modal serta 

perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya 

sebagai alat untuk pengambilan keputusan perusahaan. Sangat disayangkan, masih 

banyak UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP. 

 

Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Musmini (2008) menunjukkan 

bahwa kebanyakan usaha kecil di Kecamatan Buleleng tidak  menyelenggarakan  

catatan akuntansi, beberapa yang mempunyai catatan keuangan   modelnya   

sangat   sederhana dan   tidak   sistematis. Hasil penelitian  Sagala (2014) yang 

meneliti tentang penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP study kasus pada 

home industri Otak-Otak Bandeng Mulya Semarang memberikan kesimpulan 

bahwa home industri Otak-Otak  Bandeng  Mulya  Semarang  tidak  pernah  

menyusun  dan  membuat laporan keuangan usaha yang selama ini dijalankannya.  

 

Penyusunan  laporan  keuangan berbasis SAK ETAP memiliki kendala-

kendalanya, antara lain latar belakang pendidikan pemilik, skala usaha, umur 

usaha, pelatihan yang diikuti, serta sosialisasi pemahaman SAK ETAP. Faktor-

faktor tersebut telah diteliti oleh Rusdiantoro dan Siregar (2011) dengan hasil 

penelitian bahwa latar belakang pendidikan, skala usaha, pelatihan akuntansi, dan 

sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif. Sedangkan faktor umur usaha 

berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.  
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Penelitian yang sama sebelumnya dilakukan oleh Tianna (2003) dengan hasil 

penelitian bahwa  latar belakang pendidikan pemilik, umur usaha, pelatihan 

akuntansi dan sosialisasi berpengaruh positif sedangkan skala usaha berpengaruh 

negatif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan 

kecil dan menengah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Holmess dan 

Nicholls (1988) dengan hasil penelitian bahwa penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh variabel ukuran usaha, 

masa pimpinan manajemen, sektor industri dan pendidikan pemilik atau manajer. 

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya alasan peneliti mereplikasi penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Penelitian ini mengukur 

variabel yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK 

ETAP dengan sudut pandang individu berbeda dengan penelitian sebelumnya 

dengan sudut pandang organisasi, penelitian ini menggunakan variabel latar 

belakang pendidikan, skala usaha, dan umur usaha. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di wilayah Bandar Lampung. Alasan  

peneliti memilih sampel UMKM  di  kota Bandar Lampung untuk mempermudah 

pengambilan data dan UMKM di kota Bandar Lampung berpotensi untuk 

berkembang.   

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan 

Berbasis SAK ETAP pada UMKM Di Bandar Lampung”. 
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1.1 Rumusan Masalah 

 

1.1.1 Apakah faktor latar belakang pendidikan mempengaruhi penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP ?  

1.1.2 Apakah faktor skala usaha mempengaruhi penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP ?  

1.1.3 Apakah faktor umur usaha  mempengaruhi penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP ?  

1.1.4 Apakah faktor pengetahuan akuntansi mempengaruhi penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Mengetahui pengaruh faktor  latar belakang pendidikan terhadap 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP  

1.2.2 Mengetahui pengaruh faktor skala usaha terhadap penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP  

1.2.3 Mengetahui pengaruh faktor umur usaha terhadap penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP  

1.2.4 Mengetahui pengaruh faktor pengetahuan akuntansi terhadap penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP 
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1.3 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berikut ini. 

1.3.1 Bagi pihak UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi  

pemikiran untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan  

laporan keuangan. 

1.3.2 Bagi pihak terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan  

kebijakan dalam pembinaan UMKM di Bandar Lampung 
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BAB II 

RERANGKA TEORI DAN  

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

2.1  Teori Kontingensi (Contingency Theory) 

 

Teori kontingensi mula-mula diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch (1967) 

kemudian dipakai oleh Kazt dan Rosenzweig (1973) yang menyatakan bahwa 

tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan 

lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi. Menurut 

Sari (2006) dalam Azli dan Azizi (2009), teori kontingensi merupakan suatu teori 

yang cocok digunakan dalam hal yang mengkaji reka bentuk, perancangan, 

prestasi dan kelakuan organisasi serta kajian yang berkaitan dengan pengaturan 

strategik. Menurut Raybun dan Thomas (1991) dalam Azli dan Azizi (2009), teori 

kontingensi menyatakan pemilihan sistem akuntansi oleh pihak manajemen adalah 

tergantung pada perbedaan desakan lingkungan perusahaan. Teori ini penting 

sebagai media untuk menerangkan perbedaan dalam struktur organisasi. Variabel 

yang sering dipakai dalam bidang ini adalah organisasi, lingkungan, teknologi, 

cara pembuatan keputusan , ukuran perusahan, struktur, strategi, dan budaya 

organisasi (Raybun dan Thomas, 1991), serta ketidakpastian, teknologi, industri, 

misi dan strategi kompetitif, observabilitas (Fisher, 1999). 
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Berdasarkan teori di atas, pihak Usaha Mikro Kecil Menengah akan menyusun 

laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan berbasis SAK ETAP atas 

dasar desakan dari pihak eksternal untuk tujuan pengembangan usahanya dan dari 

pihak internal untuk tujuan evaluasi kegiatan usaha yang dilakukan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral ari laporan keuangan. Di samping itu juga ternasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi 

historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang 

tepat bagi pemakai informsi tersebut (Sadeli, 2002:2). Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

teretentu atau jangka waktu tertentu (Harahap 2009:105). Laporan keuangan pada 

dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 
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pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut 

(Munawir  2004 : 2). Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian 

informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak 

hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi  juga  diolah  sedemikian  rupa  

dan  diringkas  sehingga  dapat  memberikan  informasi  finansial  yang signifikan 

dalam pengambilan keputusan (Kieso 2011:5). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan mencerminkan semua transaksi usaha sepanjang waktu yang 

menghasilkan baik peningkatan maupun penurunan bersih nilai ekonomi bagi 

pemilik modal. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan media yang paling 

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Syafri 

(2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir 

dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi 

bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan dalam proses pengambilan 

keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai 

pertanggung jawaban atau accountability. Sekaligus mengambarkan indikator 

kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.  



12 
 

Tujuan laporan keuangan adalah (Sadeli,  2002:18) 

1. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan 

kewajiban.  

2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tetang perubahan kekayaan 

bersih perusahaan sebagai tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan 

sebagai hasil dari kegiatan usaha.  

3. menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan 

bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.  

4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.  

5. Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para 

pemiliknya. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan 

antara lain berikut ini. 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan disusun memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 

dari kejadian masa lalu.  

3. Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen 

atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang di 

percayakan kepadanya. 
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2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena ia dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pemakainya 

dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Laporan kuangan 

disajikan kepda banyak pihak yang berkepentingan termasuk manajemen, 

kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Pemakai laporan keuangan meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok 

dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah seta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Beberapa kebutuhan pengguna laporan keuangan meliputi (Standar 

Akuntansi Keuangan, 2009): 

a. Investor  

Penanam modal berisiko dan penasihat merekan berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi yang membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 
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c. Pemberian Pinjaman  

Pemberian pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

satu jatuh tempo. 

d. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya  

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada prusahaan 

dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali 

kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

e. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah  

Pemerintah dengan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan arena itu berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 
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g. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara misalnya: 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestic. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecendrungan (trend) dan perkembangn terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitas. 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygant & Warfield (2009: 2) laporan keuangan  yang 

lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. 

a. Neraca (Balace Sheet) 

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam 

sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam 

sumber daya bersih. Neraca dapat membentu meramalkan jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian (Kieso, Weygant & Warfield, 2007 : 190). 

 

b. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan 

kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan 

ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso, Weygant & Warfield, 2007 : 

140). 

 

c. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) 

Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai 
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penerimaan  dan  pembayaran  kas  dari  suatu  perusahaan  selama  satu  periode.  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:212). 

 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan  perubahan  ekuitas  merangkum  perubahan-perubahan  yang  terjadi  

pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & 

Kimmel, 2007: 31). 

 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 menyatakan bahwa catatan atas laporan 

keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam 

neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta 

informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas 

laporan  keuangan juga mencakup informasi  yang diharuskan  dan   dianjurkan   

untuk   diungkapkan   dalam   Pernyataan   Standar  Akuntansi Keuangan serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

 

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 

 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Karakteristik kualitatif pokok ada 

4 (empat), yaitu : 
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a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, 

pengguna diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang memadai  tentang  aktivitas  

ekonomi  dan  bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

tersebut dengan ketekunan yang wajar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a: 2.2). 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau   masa depan, menegaskan, 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2009a: 2.3). 

 

c. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal, jika bebas dari kesalahan material dan bias, 

dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui 

pemilihan atau penyajian informasi)   jika   dimaksudkan   untuk   mempengaruhi   

pembuatan   suatu   keputusan   atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil 

tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a: 2.5). 

 

d. Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu harus dapat 

dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan 
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kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a: 2.6). 

 

2.3  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  

         Publik (SAK ETAP) 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik 

(ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yanng tidak 

memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna 

eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat 

langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemberi kredit. Ruang 

lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki 

akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, 

pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar 

modal; atau seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana 

pensiun, reksa dana dan bank investasi.  

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK 

ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 

standar tersebut. Hal ini dimungkinakan apabila misalnya pihak otoritas 

berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi 
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biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi. Mengingat 

kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, 

maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 

misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni satu 

Januari 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerpakan SAK ETAP 

dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi 

berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas 

tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk 

penyusunan laporan keuangan berikutnya.  

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan 

entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak 

diperkenalkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal 

ini misalnya ada perusahaan menengah yang memtuskan menggunakan SAK 

ETAP, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun 

berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 

non- ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. 

Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam 

menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas 

yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan 

SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. 

 

SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan 

keuangan  yang  tetap  relevan  dan  andal.  SAK  ETAP  akan  khusus  digunakan  
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untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Perusahaan yang 

terdaftar dalam bursa efek dan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap 

harus menggunakan PSAK yang umum. 

SAK ETAP memiliki 30 bab sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang 

lingkup, konsep dan prinsip prevasif, penyajian laporan keuangan, neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lain-lain. Di 

dalamnya mencakup juga standarpelaporan akuntansi untuk masing-masing akun 

selayaknya SAK Umum. Berikut ini adalah pembagian bab dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.1 

Pembagian BAB dalam SAK ETAP 
     

N0 BAB MATERI 

1 Bab 1 Ruang lingkup 

2 Bab 2 Konsep dan prinsip pervasif 

3 Bab 3 Penyajian laporan keuangan 

4 Bab 4 Neraca 

5 Bab 5 Laporan laba rugi 

6  Bab 6 Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan 
saldo laba 

7 Bab 7 Laporan arus kas 

8 Bab 8 Catatan atas laporan keuangan 

9 Bab 9 Kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan 

10 Bab 10 Investasi pada efek tertentu 

11 Bab 11 Persediaan 

12 Bab 12 Investasi pasa entitas asosiasi dan entitas anak 

13 Bab 13 Investasi pasa joint venture 

N0 BAB MATERI 

14 Bab 14 Properti investasi 
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15 Bab 15 Aset tetap 

16 Bab 16 Aset tidak berwujud 

17 Bab 17 Sewa 

18 Bab 18 Kewajiban diestimasi dan kontijensi 

19 Bab 19 Ekuitas 

20 Bab 20 Pendapatan 

21 Bab 21 Biaya pinjaman 

22 Bab 22 Penurunan nilai aset 

23 Bab 23 Imbalan kerja 

22 Bab 22 Penurunan nilai aset 

23 Bab 23 Imbalan kerja 

24 Bab 24 Pajak penghasilan 

25 Bab 25 Mata uang pelaporan 

26 Bab 26 Transaksi dalam mata uang asing 

27 Bab 27 Peristiwa setelah akhir periode pelaporan 

28  Bab 28 Pengungkapan  pihak – pihak yang  mempunyai 

hubungan istimewa 

29 Bab 29 Ketentuan transaksi 

30 Bab 30 Tanggal efektif 

 

 

2.3.2  Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Jenis laporan keuangan menurut Ikatan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), 

laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan 

keuangan yang lengkap meliputi hal-hal berikut. 
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a. Neraca 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos 

berikut: kas dan setara kas;piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti 

investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan 

kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas. 

b. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari 

entiats. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk 

pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. 

Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran 

laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos 

sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi 

yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Dalam laporan ini menunjukkan: 

1. Seluruh perubahan dalam  ekuitas untuk suatu periode, termasuk di 

dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, atau 
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2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, 

penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu 

periode. 

 

d. Laporan arus kas; 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas 

entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu 

periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

e. Catatan atas laporan keuangan  

Laporan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 

tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan.Pengakuan dalam laporan keuangan Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009). 

1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa 

depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah 

terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam 

entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alterntif transaksi tersebut 

menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 
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 a. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam 

jangka waktu siklus operasi normal entitas; Dimiliki untuk diperdagangkan; 

Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan; atau Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 

penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban 

setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

b. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus 

operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi 

diasumsikan 12 bulan. 

2) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya 

yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan 

andal. 

a. Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika : 

Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus  normal operasi entitas; 

Dimiliki untuk diperdagangkan ; Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka 

waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau Entitas tidak memiliki hak 

tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah 

akhir periode pelaporan. 

b. Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebgai kewajiban jangka 

panjang. 
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3) Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

4) Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat 

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan 

selisih antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur 

terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak 

diperlukan. 

SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak 

memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos 

tersebut merupakan hasil dari penerapan “matching concept”. 

 

2.3.3 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

 

 

Menurut SAK ETAP nomor 2 paragraf 24, pengakuan unsur laporan keuangan 

merupakan  proses  pembentukan  suatu  pos  dalam  neraca  atau  laporan  laba  

rugi  yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan 

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.  
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Penjelasan  pengakuan  unsur  laporan  keuangan  dalam  SAK  ETAP  2009  

sebagai berikut. 

1. Pengakuan aset 

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan 

akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah 

terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam 

entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut 

menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009a:2.34). 

2. Pengakuan kewajiban 

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya 

yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban masa kini dan jumlah  yang  harus  diselesaikan  dapat  diukur  

dengan  andal  (Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2009a:2.35). 

3. Pengakuan penghasilan 

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2009a:2.36). 

 

4. Pengakuan beban 

 

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat 
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ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2009a:2.37). 

 

2.3.4 Pengakuan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

 

Pada SAK ETAP nomor 2 paragraf 30 menjelaskan bahwa pengukuran adalah 

proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, 

kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuagan. Proses ini termasuk 

pemilihan dasar tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan 

nilai wajar. 

1. Biya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar  dari  pembayaran  yang  diberikan  untuk  memperoeh  aset  

pada  saat  perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang , 

atau diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima 

sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, 

atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang 

berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar. 

 

2.3.5  Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

 

Menurut SAK ETAP penyajian dan klsifikasi pos-pos dalam laporan keuangan 

antara periode harus konsisten kecuali 

1. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 
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perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan 

penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan 

akuntansi. 

2. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Perihal informasi 

komperatif, dalam SAK ETAP nomor 3 paragraf 9 menyatakan bhawa 

informasi harsu diungkap secara komperatif dengan periode sebelumnya 

kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam 

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas 

memasukkan informasi komperatif untuk informasi naratif dan deskriptif 

jika relevan pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 

 

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan 

termasuk catatan  atas laporan  arus kas. Jika laporan  keuangan termasuk 

komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari 

informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut ini 

disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:3.16). 

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan 

periode terakhir; 

2. Tanggal dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih 

tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; 

3. Mata uang pelaporan; 

4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 
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2.4  Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

2.4.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro 

merupakan pakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi  

produktif  yang  berdiri   sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan maupun 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar  yang  

memenuhi  kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

Pengertian usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan maupun 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 UndangUndang. Bentuk UMKM dapat berupa 

perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya Firma, CV, maupun 

perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar 

jumlah asset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang- Undang Nomor 20 

tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut (Hardono, 2010). 

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan 

maupun badan usaha perorangan yang memenuhi   kriteria   yaitu   

memiliki aset maks sebesar Rp. 50 juta dan omzet maks sebesar Rp. 300 
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juta. 

2. Usaha  kecil  merupakan  usaha  ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bu- kan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha  menengah  atau  usaha  besar yang   memenuhi   

kriteria   memiliki Aset maks sebesar Rp. 500 juta dan Omzet maks 

sebesar Rp. 2,5 M. 

3.       Usaha  Menengah  merupakan  usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perseo- rangan maupun badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di- 

miliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang   memenuhi   kriteria   

memiliki aset maksimal sebesar 2,5 M dan omzet maksimal sebesar   

Rp50 M. 

 

2.4.2 Kendala  yang Dihadapi UMKM  

 

Rudiantoro dan Siregar (2011) berpendapat mengenai permasalahan yang 

dihadapi UMKM antara lain latar belakang pendidikan yang tidak mengenal 

mengenai akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam 

pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk 

mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah 

pelaksanaan pembukuan akuntansi. 
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2.4.3 Peran Akuntansi bagi UMKM 

 
 

Ediraras  (2010)  mengemukakan  bahwa  informasi  akuntansi  mempunyai  

peranan  penting  untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. 

Informasi-informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam pengambilan 

keputusan, yaitu dalam hal 

1. Dasar  pertimbangan  dalam  pembelian  bahan  baku  untuk  produksi  dan 

alat-alat  produksi  yang  akan digunakan. 

2. Keputusan mengenai harga 

3. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank 

4. Untuk pengembangan usaha 

5. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia serta penambahan aset   

 

Akuntansi merupakan kunci indikator kinerja setiap usaha karena informasi yang 

disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu akuntansi dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk 

meningkatkan kinerja usaha. 
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2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

 

2.6.1  Hubungan Latar belakang pendidikan dengan penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP 

 

Undang-Undang sisdiknas tahun 2003 menjelaskan pendidikan nasional berfungsi  

mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab  (Pasal  3  UU  RI No. 20 tahun 2003). Latar belakang 

pendidikan dimaksud adalah latar belakang pendidikan formal dalam mengambil 

kompetensi atau kejuruan (Rudiantoro  dan  Siregar,  2011). Murniati (2002) 

Latar belakang  

pendidikan 

Umur usaha 

 

Skala usaha 
Penyusun Laporan 

Keuangan Berbasis 

SAK ETAP 

Pengetahuan Akuntansi 
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mengemukakan bahwa pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang rendah 

cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang 

memadai dibandingkankan pengusaha yang memiliki pendidikan yang tinggi. 

Sesuai dengan  uraian tersebut diatas, hipotesis  yang akan diuji dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut. 

H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP. 

 

2.6.2  Hubungan skala usaha dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP 

Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit 

dipisahkan dengan  lingkungan  pengusaha  UMKM. Ukuran usaha dapat 

mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin 

tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin 

besarnya ukuran   usaha   dapat   mendorong   sesorang untuk berpikir dan belajar 

terkait solusi untuk menghadapinya. Ukuran usaha yang besar berimplikasi 

perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu 

mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik (Gray 2006). Sesuai 

dengan  uraian tersebut diatas, hipotesis  yang akan diuji dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut. 

H2 : Skala usaha  berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP  
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2.6.3 Hubungan umur usaha dengan penyusunan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP 

Umur usaha atau lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu UMKM   berdiri  

atau umur UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis 

melakukan  penelitian  ini  (Murniati,2002). Lama berdirinya usaha menjadi salah 

satu pertimbangan  dalam  penilaian  suatu  usaha baik oleh perbankan maupun 

investor, sebab dari usia usaha ini dapat diketahui business stage dari usaha 

tersebut beserta track record dari usaha yang dijalani selama ini. Menurut 

Amburgey et al. (1993) dan Henderson (1999), dalam Anderson dan Eshima 

(2011), umur usaha yang semakin panjang memberikan keuntungan dalam hal 

telah  mempunyai  struktur  dan  proses  yang rutin yang mendisiplinkan setiap 

tindakan perusahaan. Termasuk dalam proses tersebut adalah  proses pembukuan.   

Das dan  Dey (2005) menemukan adanya hubungan positif antara umur usaha 

UMKM dengan frekuensi melakukan pembukuan secara teratur. Sesuai dengan  

uraian tersebut diatas, hipotesis  yang akan diuji dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut. 

H3 : Umur usaha  berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP  

 

2.6.4 Hubungan pengetahuan akuntansi dengan penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP 

Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang dimiliki 

pengusaha kecil dan menengah. Menurut Jusuf (2003:5) akuntansi adalah proses 
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pencatatan,   penggolaongan,   ringkasan,   pelaporan,   dan   penganalisaan   data 

keuangan suatu organisasi. proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan 

pengetahuan akuntansi  pengusaha  (manager),  sehingga  pemahaman  pengusaha 

(manager) untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. 

Sesuai dengan  uraian tersebut diatas, hipotesis  yang akan diuji dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut. 

H4 : Pengetahuan Akuntansi  berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP.  

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Hasil penelitian Rusdiantoro dan Siregar (2011) dengan judul penelitian Kualitas 

Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP dengan hasil 

penelitian  latar belakang pendidikan, skala usaha, pelatihan akuntansi, dan 

sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif sedangkan umur usaha berpengaruh 

negatif terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.  

 

Penelitian yang sama sebelumnya dilakukan oleh Tianna (2003) dengan judul 

penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Jawa Tengah. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan pemilik, umur usaha, 

pelatihan akuntansi dan sosialisasi berpengaruh positif sedangkan skala usaha 

berpengaruh negatif terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada 

perusahaan kecil dan menengah. 
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Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Holmess dan Nicholls (1988) dengan 

hasil penelitian bahwa penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel ukuran usaha, masa pimpinan 

manajemen, sektor industri dan pendidikan pemilik atau manajer. 

 

Hasil penelitian Sagala (2014) yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi 

Berdasarkan SAK ETAP study kasus pada home industry otak-otak bandeng 

mulya Semarang Memberikan kesimpulan bahwa otak-otak  bandeng  mulya  

Semarang  tidak  pernah  menyusun  dan  membuat laporan keuangan usaha 

yang selama ini dijalankannya. Dalam  pembuatan  laporan  keuangan  kendala-

kendalanya  antara  lain  kurangnya sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu yang 

difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu  yang  ada  lebih  

dimaksimalkan  pada kegiatan operasi usaha dan  semua transaksi dilakukan 

menggunakan kas ditangan. 

 

Penelitian Artawan,  Sinarwati  dan Yuniarta (2015) Penyusunan Laporan 

Keuangan sesuai SAK ETAP pada Gapoktan Amerta Sari Desa Sudaji 

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali memberikan 

kesimpulan bahwa ada beberapa kendala  yang  dialami oleh  Gapoktan 

Amerta Sari dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, 

yaitu (a) faktor usia,   (b) tingkat kompetensi, (c) transaksi yang tidak rutin 

terjadi, dan (d) lingkup organisasi yang kecil. 

 

Penelitian Siswono ( 2014 ) Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada 

Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
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Akuntabilitas Publik (studi kasus UKM brebes fried chicken) memberikan 

kesimpulan bahwa dalam pembuatan  laporan  keuangan kendala-kendalanya  

antara lain kurangnya sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuan     

dalam  menyusun  laporan keuangan serta  kurangnya waktu  yang difokuskan      

untuk  membuat  laporan keuang an karena waktu  yang  ada lebih dimaksimalkan 

pada kegiatan operasi usaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1     Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

3.1.1  Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen, 

variabel  dependen.  Variabel  independen  merupakan  variabel  yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Berdasarkan landasan teori dan 

perumusan hipotesis yang ada maka yang menjadi variabel independen dalam 

penelitian ini adalah lain latar belakang pendidikan, skala usaha, umur usaha dan 

pengetahuan akuntansi. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Maka berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis  yang  ada,  

yang  menjadi  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP.  

 

3.1.2    Definisi Operasional 
 
Definisi operasional variabel adalah penentuan variabel sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan variabel sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan 
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cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran variabel yang lebih baik. 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Berdasarkan model analisis, maka variabel-variabel yang digunakan dalam 

pengukuran penelitian ini adalah berikut ini. 

a. Variabel Independen (X) 

Variabel independen (X) pada penelitian ini meliputi 

1. Latar belakang pendidikan (X1) 

Latar   belakang pendidikan adalah yang dapat membedakan tingkat rendahnya 

tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pengusaha UMKM. Pasalnya pengusaha 

UMKM dengan latar belakang pendidikan selain ekonomi atau akuntansi 

cenderung lebih lama dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan 

berdasar SAK ETAP daripada pengusaha UMKM dengan latar belakang  

pendidikan  ekonomi  atau  akuntansi. Latar belakang pendidikan akan diukur 

berdasarkan, jika mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi   diberi   nilai   

3,   sedangkan   jika berlatar   belakang   pendidikan   Manajemen dan Ekonomi 

diberi nilai 2, serta untuk latar belakang  pendidikan  lainnya  (termasuk  jika 

berlatar belakang pendidikan SMA) mendapat nilai 1 (Rudiantoro dan Siregar, 

2011).  

 

2. Skala Usaha (X2) 

Skala atau ukuran usaha merupakan skala yang menunjukan besar kecilnya sebuah  

perusahaan, skala atau ukuran usaha ditentukan berdasarkan total aset, dan nilai 

penjualan.  

 

 

 



40 
 

Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban “a”, 2 untuk jawaban 

“b”, 3 untuk “c”, dan “4” untuk “d”. Nilai dari kedua pertanyaan  dijumlahkan  dan  

berdasarkan hasil penjumlahan tersebut ukuran usaha dikelompokkan menjadi 

kelompok usaha mikro untuk nilai antara 1 – 4, usaha kecil antara 5 – 8, dan untuk 

nilai > 9 tergolong usaha menengah (Rudiantoro  dan  Siregar,  2011). 

 

3. Umur usaha (X3) 

Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan  dalam  penilaian  suatu  

usaha baik oleh perbankan maupun investor, sebab dari usia usaha ini dapat 

diketahui business stage dari usaha tersebut beserta track record dari usaha yang 

dijalani selama ini. Nilai 1 diberikan jika lama usaha adalah 1 tahun, kemudian 2 

untuk lama usaha berdiri antara 1 tahun hingga 3 tahun, dan 3 untuk lama usaha 

berdiri lebih dari 3 tahun (Rudiantoro  dan  Siregar,  2011). 

 

4. Pengetahuan Akuntansi (X4) 

Pengetahuan   akuntansi   merupakan   pengetahuan   keakuntansian   yang 

dimiliki oleh pengusaha (manajer). Pengetahuan akuntansi yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah pengetahuan deklaratif mengenai akuntansi    

dasar. Hal  ini   didasarkan   pada   karakteristik dari   responden penelitian yang 

kebanyakan menempuh pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang baru dikenalkan mengenai akuntansi dasar. Pengetahuan 

deklaratif mengenai akuntansi dasar merupakan pengetahuan akuntansi  tentang  

fakta-fakta  dan  berdasarkan  konsep,  seperti  kas  merupakan bagian  dari  

harta  lancar.  Pengukuran  setiap  dimensi  variabel  pengetahuan akuntansi 

menggunakan skala Likert 5. 
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b. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyusun laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 48 menyatakan  pembinaan dan 

pengawasan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah 

memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan 

berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya,  pada pasal 49 

ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha. 

Variabel ini diukur dengan skala likert. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Sampel adalah sebagian dari populasi 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

UMKM di Bandar Lampung yang berjumlah 40.719 UMKM.  

Tabel 3.1 Data Populasi UMKM 

Bidang Usaha Jumlah UKM 

Usaha Mikro 20.188 

Usaha Kecil 15.186 

Usaha menengah 5.345 

Jumlah 40.719 

 

(Sumber data : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Bandar Lampung 2015). 
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Mengingat besarnya jumlah populasi pada penelitian ini, maka pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purpossive sampling dengan populasi 

berstrata. Purpossive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan 

 
Kriteria yang ditetapkan yakni 

 

1. Sampel pada penelitian ini adalah UMKM yang  telah terdaftar di dinas 

koperasi dan UMKM kota Bandar Lampung. 

2. UMKM yang ada di wilayah Bandar Lampung 

 

Adapun ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus Slovin : 

n =     N 

       1 + Ne
2
 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Ukuran populasi 

e  = Tingkat error (e = 10%) 

 

n =  40.719 

       1+ 40.719.(10%)
2
 

n = 99,75 = 100 

Berdasarkan perhitungan rumus slovin sampel penelitian ini berjumlah 

100 responden UMKM yang akan menjadi objek penelitian.  
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3.3     Jenis dan Sumber Data 
 
 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data subyek. Data 

subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 

penelitian atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sedangkan, untuk 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

sumber data yang diperoleh dari   responden   melalui   kuesioner.   Penyebaran   

kuesioner   dilakukan   untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang 

pendidikan (X1), skala usaha (X2), umur usaha (X3), pengetahuan akuntansi 

(X4) dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP (Y). 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey. 

Metode survey merupakan  metode pengumpulan  data primer  yang 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya 

kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo, 2002) 

Penyebaran kuesioner disebarkan dengan survey langsung yaitu mendatangi 

satu per satu calon responden, melihat apakah calon memenuhi persyaratan 

sebagai calon responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. 

Prosedur ini penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner 

hanya diisi oleh responden yang memenuhi syarat dan bersedia mengisi dengan 

kesungguhan. 
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3.5. Uji Kualitas Data 

 
3.5.1   Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kouesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu mengunkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Dalam penelitian ini  pengukuran  validitas  dilakukan  dengan  melakukan  

korelasi  antar  skor  butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 
 
Uji realibilatas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan “One Shot” atau 

pengukuran sekali saja yaitu pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally 1994, dalam Ghozali 2013) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

3.6.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan data pada penelitian ini 

yang terdiri dari latar belakang pendidikan (X1), skala usaha (X2), umur usaha 

(X3), pengetahuan akuntansi (X4) dan penyusunan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP (Y). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 
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deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, dan range (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian terbebas dari 

penyimpangan asumsi klasik yang meliputi  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variable yang 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov. Suatu data 

dikatakan normal apabila nilai signifikansi dari kolmogorov-smirnov>α = 0,05. 

Selain melihat nilai kolmogorov-smirnov untuk mendeteksi normalitas data juga 

dapat dilihat dengan menggunakan kurva normal P-Plot. Data pada variabel yang 

digunakan akan dinyatakan terdistribusi normal jika gambar distribusi 

dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran 

titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Nugroho, 2005: 24). 

 

b. Uji Multikolinieritas 

 
Multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi 

terjadinya hubungan antar variabel independen dan hubungan yang terjadi cukup 

besar. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi 

multikolineritas diantara variabel independen. Deteksi multikolinieritas pada 

suatu model dapat dilihat dari nilai Variance Inflation factor (VIF). Model dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinieritasjika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai 
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Tolerance  tidak  kurang  dari  0,1.  VIF  =  1/Torerance,  jika  VIF  =  10  maka 

Tolerance = 1/10 = 0,1, Semakain tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance 

(Nugroho, 2005: 58). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang homokedastisitas artinya variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap. Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot 

model tersebut.Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi 

linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas adalah jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

(Ghozali, 2005: 105). Deteksi terhadap terjadinya heteroskedastisitas juga 

dapat dilihat melalui uji Glejser. Apabila nilai signifikansi variabel independen 

dari hasil uji Glejser lebih dari signifikansi α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Dan sebaliknya apabila 

signifikansi variabel independen dari hasil uji Glejser kurang dari α = 0,05 maka 

dapat disimpulkan model regresi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 
3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor 

penghambat Latar belakang pendidikan (X1), skala usaha (X2), Umur usaha (X3) 

terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP (Y). Rumus regresi 

yang digunakan adalah 
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Y= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 e 

 
Dalam hal ini adalah  

 
b0    =     Konstanta 

 
X1  =     Latar belakang pendidikan 

X2  =      Skala usaha 

X3  =     Umur usaha 

 
X4   =     Pengetahuan Akuntansi 
 
Y   =    Penyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP 

 
b1, b2, b3,  b4=  Koefisien regresi untuk X1, X2, X3, X4 

 
e    =     error term 
 

 

3.6.4    Uji Hipotesis 

 
 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa, ketepatan fungsi regresi sampai dalam 

menaksir nilai actual dapat diukur dari goodness of fit. Secara statistik, 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien 

determinasinya. 

a. Koefisien Determinasi 

 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menevariasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative 
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rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. 

 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 
Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 
Uji  statistik  F pada  dasarnya menunjukkan  apakah  semua  variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013). 
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         BAB V 

      PENUTUP 

 

 

 

5.1  Simpulan 
 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  maka  kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP dipengaruhi oleh beberapa variabel.  Hasil dalam penelitian ini tidak 

dapat memberi bukti bahwa variabel latar belakang pendidikan, variabel skala 

usaha, variabel umur usaha  berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP.  Sedangkan variabel pengetahuan akuntansi 

dalam penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Hasil Penelitian pada variabel latar 

belakang pendidikan yang tinggi, skala usaha yang besar, umur usaha yang lama 

tidak mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 

 

5.2 Keterbatasan  

 

 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan atau keterbatasan, diantaranya 

mengenai penyempelan. Data mengenai perusahaan mikro kecil dan menengah 

yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandar 

Lampung kurang lengkap, hal ini dapat menjadi perhatian oleh peneliti 

selanjutnya. Fakta di lapangan menyulitkan untuk mendatangi UMKM yang 

terpilih sebagai responden, karena banyak UMKM yang terpilih sebagai 
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responden berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandar  

Lampung sudah tidak lagi beralamat di sana. Hal ini menyebabkan perlunya 

dilakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan agar data yang dikumpulkan 

tidak terlalu sulit. 

 

5.3  Saran 
 

 

Saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah 

1. Peningkatan pengetahuan akuntansi pengusaha (manajer) usaha mikro 

kecil dan menengah sangat diperlukan untuk mengelola usahanya. Oleh 

karena itu, bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan dan 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung diharapkan 

dapat memberikan pelatihan maupun pengarahan mengenai akuntansi 

untuk pengelolaan usaha pada para pengusaha mikro kecil dan   

menengah   di Bandar Lampung. 

2. SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Aplikasi dan implikasi penyusunan laporan 

keuangan berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah perlu 

ketegasan yang mengikat yang dituangkan dalam Undang-Undang yang 

mengatur Usaha Mikro Kecil Menengah. 

3. Penelitian selanjutnya yang berminat pada kajian yang sama diharapkan 

untuk meneliti variabel motivasi yang dimungkinkan berpengaruh terhadap 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP dan melakukan 

pembagian sampel secara rata antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

untuk tujuan hasil yang berbeda. 
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