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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Data Bank Indonesia pada tahun 2018 menujukkan total Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia saat ini adalah mencapai 

57,83 juta unit usaha. Sebanyak 28,33 juta unit di antaranya bergerak di subsektor 

pertanian atau peternakan, 16,77 juta unit di subsektor perdagangan, dan 8,2 juta 

unit di subsektor industri kreatif. Peranan seluruh UMKM tersebut di 

perekonomian nasional terhitung cukup besar yaitu mencapai 99,9% dan dengan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha 

Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik mengatakan produktif UMKM dapat 

mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 

60,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia (ekonomi.kompas.com 

terbit pada tanggal 10 Juli 2018). 

 UMKM di Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih 

banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki 

keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu 

mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Selain itu 

UMKM juga dapat berdiri kokoh walaupun telah diterjang oleh krisis ekonomi. 

Data Badan Pusat Stastistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah 

UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus pertumbuhannya. Data 
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Departemen Koperasi Indonesia menunjukkan bahwa  jumlah usaha mikro, kecil, 

dan menengah di Indonesia selalu mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. 

Dimana jumlah terbanyak pertama ditempati oleh usaha mikro, di tempat kedua 

ditempati oleh usaha kecil, dan usaha menengah menempati posisi terakhir. 

 Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan 

UMKM. Selain karena jumlahnya yang mendominasi, kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang nyata, serta sifatnya yang tahan dari 

berbagai terpaan krisis global (Warsono, 2010:1). Dukungan pemerintah 

dibuktikan dengan tingginya subsidi bunga untuk dana Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan salah satu program pembiayaan 

pemerintah yang bertujuan untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif 

bagi UMKM.  

 Peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/pbi/2012 tentang pemberian kredit 

atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menyatakan bahwa salah satu 

persyaratan pemberian kredit adalah informasi akuntansi yang berupa laporan 

keuangan yang disediakan oleh UMKM.  

 Sebuah UMKM dinyatakan sehat atau tidak dapat dilihat dari bagaimana 

UMKM tersebut menyajikan laporan keuangannya. Laporan keuangan menjadi 

penting karena memberikan input (informasi) yang bisa dipakai untuk 

pengambilan keputusan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba (Munawir, 2002:23). Selain 

itu, laporan keuangan merupakan alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan 
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yang digunakan untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan 

(Mulyawan, 2015:7).   

 International Accounting Standards Board (IASB) mengesahkan IFRS for 

Small and Medium-Sized Entities (IFRS For SMEs) pada bulan Juni 2009 karena 

banyaknya desakan dari berbagai pihak, selain Indonesia untuk menyediakan 

standar khusus mengenai penyusunan laporan keuangan oleh usaha kecil dan 

menengah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian mengadopsi IFRS For 

SMEs dan menyederhanakannya menjadi SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). SAK ETAP tersebut disahkan untuk pertama kali pada tanggal 19 

Mei 2009. Pada tanggal 24 Oktober 2016, IAI mengesahkan  Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). 

 SAK EMKM diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM 

di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus 

terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK 

EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana 

dibandingkan dengan SAK ETAP. Dari segi teknikal, SAK EMKM murni 

menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat 

aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya (SAK EMKM, 2018). 

 Peraturan Bank Indonesia nomor 17/12/pbi/2015 tentang pemberian kredit 

atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menyatakan bahwa perbankan 

wajib menyalurkan pembiayaan untuk UMKM minimal 20 persen dari total 

keseluruhan kredit. Peraturan ini diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2015, 
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perbankan harus memenuhi porsi kredit UMKM sebesar 5 persen, kemudian naik 

menjadi 10 persen di tahun 2016, 15 persen di tahun 2017, selanjutnya di tahun 

2018 menjadi 20 persen. Namun pada kenyataannya masih banyak bank umum 

yang belum memenuhi syarat penyaluran kredit yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  Hal ini diungkapkan oleh Yunita Resmi Sari, Direktur Departemen 

Pengembangan UMKM Bank Indonesia, bahwa di sepanjang tahun 2017, baru 72 

Bank yang memenuhi aturan porsi kredit UMKM. Sedangkan 47 bank belum  

memenuhi porsi minimal kredit UMKM yang ditetapkan (kontan.co.id terbit pada 

tanggal 19 Juli 2018). 

 Bank Jabar Banten (BJB) memiliki peran yang penting terkait dengan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat termasuk di 

Kota Bandung. Di tahun 2017, penyaluran kredit untuk UMKM Bank BJB 

sebesar 17 persen dari total kredit atau sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Bertolak belakang dengan pencapaian 

Bank BJB di tahun 2017, di tahun 2018 Bank BJB justru hanya bisa memenuhi 

porsi kredit UMKM sebesar 5 persen, jauh berbeda dari porsi kredit yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Direktur Utama Bank BJB, Ahmad Irfan 

mengungkapkan bahwa pemilik UMKM banyak yang tidak dapat memenuhi 

persyaratan bank untuk menerima kredit. Kenyataan tersebut berdampak pada 

minimnya penyaluran kredit UMKM oleh pihak perbankan (finance.detik.com 

terbit pada tanggal 11 Desember 2018).   

 Alasan Bank belum bisa memenuhi porsi kredit yang ditetapkan oleh 

regulator adalah karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur kredit UMKM 
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sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit. Bank tidak mendapatkan informasi 

yang memadai terkait kondisi UMKM dimana mayoritas pengusaha UMKM tidak 

mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya (Baas dan 

Schrooten, 2006).  

 Tingkat penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada UMKM di 

kota Bandung pada tahun 2015 tergolong rendah yaitu hanya sekitar 51,9 persen. 

Hambatan – Hambatan dalam penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada 

UMKM di kota Bandung diantaranya; tata bahasa, metode dan cara yang 

dijelaskan, serta kurangnya advokasi dan pelatihan untuk menerapkan SAK ETAP 

(Suryanto, 2015).   

 Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang 

menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja 

manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan 

umum (Mangkunegara, 2003:50). Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang 

pendidikan dan kesesuaian jurusan (UU SISDIKNAS, 2003). Dalam hal ini 

tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap aktivitas dari pemilik atau pihak 

yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan, karena untuk menyusun laporan 

keuangan, hendaknya pemilik memiliki tingkat pendidikan yang berhubungan 

dengan akuntansi. 

  Pengetahuan merupakan persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai 

fakta, kebenaran, atau kewajiban, informasi dan/ atau pelajaran yang dipelihara 

dan diteruskan oleh peradaban (Timotius, 2016:321). Sedangkan akuntansi adalah  

suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan 
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melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan 

(Kartikahadi, dkk. 2016:3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

akuntansi adalah suatu persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, 

kebenaran, atau informasi mengenai sistem informasi keuangan, yang bertujuan 

untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan. Pengetahuan akuntansi pemilik usaha berpengaruh terhadap 

penyiapan informasi akuntansi berupa laporan keuangan oleh UMKM. Pemilik 

UMKM yang memiliki pengetahuan akuntansi akan lebih memiliki kesempatan 

untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar (Holmes dan Nicholls, 

1988).  

 Pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian 

tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan 

tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar (Mangkuprawira, 

2003:135). Pelatihan akuntansi adalah usaha meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan personal atau individu untuk mencapai keahlian dan kemampuan 

serta keterampilan yang ada agar berhasil guna dalam penyusunan laporan 

keuangan. Pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pemilik usaha akan menambah 

pengetahuan akuntansi sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam penyiapan 

informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Holmes dan Nicholls, 1988).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2016) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan serta pemberian informasi dan sosialisasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lohanda (2017) yang 
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menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan UMKM.  

 Penelitian yang lain dilakukan oleh Holmes dan Nicholls (1988) juga 

Solovida (2010) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi dan pelatihan 

akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyiapan 

informasi akuntansi berupa laporan keuangan oleh UMKM. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lohanda (2017) yang 

menyatakan bahwa pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh 

terhadap pelaporan keuangan UMKM.    

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Pengetahuan Akuntansi, Dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Pelaporan 

Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM di 

Kota Bandung). 

1.2  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan, penulis 

mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan bahasan 

adalah: 

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM?  

2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM?  
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3. Apakah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM?  

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bila dikaitkan dengan 

perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pelaporan 

keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM  

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap pelaporan 

keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan akuntansi terhadap pelaporan 

keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi: 

1. Pihak UMKM 

 Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

bagi UMKM agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 

Pelaporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM. 

2. Pemerintah  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi 

pengambilan keputusan misalnya dalam kegiatan sosialisasi. 
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3. Penulis  

 Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan 

SAK EMKM serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan.  

4. Peneliti selanjutnya  

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, referensi, dan 

sumber pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian 

dengan topik serupa  

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis berencana 

melaksanakan penelitian pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota 

Bandung yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa 

Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Januari 

2019 hingga selesai.  

 


