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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan usaha mikro, kecil, dan 

menengah sebagai: 

(1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 , tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 

2.500.000.000,00. (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
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yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.  

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan 

 Pengertian laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2018 dalah sebagai berikut:  

“Laporan keuangan adalah suatu kewajiban terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinjerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar  

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.”  

Sedangkan menurut Kasmir (2017:7) laporan keuangan merupakan:  

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu.”  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

suatu kewajiban terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu.  

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 
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“Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.”  

2.1.4 Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM 

 Pengertian pelaporan keuangan adalah segala bentuk kegiatan yang berupa 

penyediaan dan penyajian informasi keuangan dalam suatu laporan keuangan. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) 

menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) pada tahun 2009 untuk diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan pada entitas kecil dan menengah. Akan tetapi, melihat kebutuhan 

standar akuntansi yang lebih sederhana pada entitas mikro kecil dan menengah, 

DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih 

sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh 

EMKM dengan pengukuran yang murni menggunakan biaya historis. SAK 

EMKM diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan 

keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan 

(SAK EMKM, 2018). 

 Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah 

biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas 

yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya 

historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau 

jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam 

pelaksanaan usaha normal. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan 
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entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif tepat, 

keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan 

keuangan pada akhir setiap periode pelaporan (SAK EMKM, 2018). 

 SAK EMKM (2018) mensyaratkan laporan keuangan yang harus disusun 

oleh UMKM sekurang-kurangnya harus terdiri dari:  

1. Laporan Posisi Keuangan  

 Laporan posisi keuangan berisikan informasi tentang posisi 

keuangan, yaitu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada 

suatu tanggal tertentu.  

2. Laporan laba rugi  

 Laporan laba rugi melaporkan kinerja atau hasil usaha suatu entitas 

selama suatu periode tertentu.  

3. Catatan atas laporan keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian 

akun-akun tertentu yang relevan, berfungsi untuk memberikan penjelasan 

tambahan atas rincian unsur – unsur laporan posisi keuangan (neraca) dan 

laporan laba rugi, atau penjelasan yang bersifat kualitatif, agar laporan 

keuangan lebih transparan, dan tidak menyesatkan.  

 SAK EMKM (2018) mengungkapkan bahwa penyajian wajar laporan 

keuangan UMKM mensyaratkan penyajian jujur atas transaksi, peristiwa, dan 

kondisi lain untuk menyajikan informasi keuangan untuk mencapai tujuan:  
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1. Relevan  

 Relevan merupakan informasi dapat digunakan oleh pengguna 

untuk proses pengambilan keputusan. 

2. Representasi tepat 

 Informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat 

apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan 

bias.  

3. Keterbandingan 

 Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat 

dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja 

keuangan.  

4. Keterpahaman  

 Informasi yang disajikan dapat  dengan mudah dipahami oleh 

pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan 

yang wajar. 

2.1.5 Tingkat Pendidikan  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 

 Sedangkan Mangkunegara (2003:50) menyebutkan bahwa pengertian dari 

tingkat pendidikan sebagai berikut:    

“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.”  

  Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan 

terorganisir untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta kepribadian 

yang baik agar berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

2.1.6 Fungsi dan Tujuan Pendidikan  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan fungsi dari pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab.” 

2.1.7 Indikator Tingkat Pendidikan  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa indikator tingkat pendidikan 

terdiri atas jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan.  
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 Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:  

a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun 

pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah.  

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.  

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

 Kesesuaian jurusan yang dimaksud yaitu dilihat dari tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh responden yaitu pemilik usaha. Dalam hal ini tingkat 

pendidikan dapat berpengaruh terhadap aktivitas dari pemilik atau pihak yang 

terlibat dalam menyusun laporan keuangan, tingkat pendidikan yang sesuai 

dengan pekerjaannya, yang didalam penyusunan laporan keuangan hendak 

memiliki tingkat pendidikan yang berhubungan dengan akuntansi. 

2.1.8 Pengetahuan Akuntansi 

 Timotius (2016:321) menyebutkan bahwa pengertian pengetahuan adalah 

sebagai berikut:  

“Pengetahuan merupakan persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai 

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

dipelihara dan diteruskan oleh peradaban.” 
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 Kartikahadi, dkk. (2016:3) menyebutkan bahwa pengertian akuntansi 

adalah sebagai berikut:  

“Suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan 

dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan”.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi 

merupakan 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. 

2.1.8.1 Pengetahuan Deklaratif    

 Pengetahuan deklaratif merupakan pengetahuan tentang fakta-fakta dan 

berdasarkan konsep, contohnya kas merupakan bagian dari current assets. 

Pengetahuan ini memudahkan dalam analisis rasio (Bonner dan Walker, 1994). 

Pengetahuan deklaratif biasanya tergantung pada instruksi yang ada (Spilker, 

1995). Pengetahuan deklaratif umumnya harus ditempatkan sebelum pengetahuan 

prosedural, sehingga pengetahuan prosedural dapat disusun melalui menafsirkan 

pengetahuan deklaratif. 

2.1.8.2 Pengetahuan Prosedural  

 Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan yang konsisten dengan 

aturan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas secara 

terampil, contohnya aturan untuk analisis rasio, jika margin rasio laba kotor 

berlebih, kesalahan yang mengecilkan penjualan melebih-lebihkan laba kotor, 

atau melebih-lebihkan baik penjualan dan margin laba kotor dengan jumlah yang 
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sama (Bonner dan Walker, 1994). Pengetahuan prosedural biasanya tergantung 

pada pengalaman (Spilker, 1995).  

2.1.9 Pelatihan Akuntansi 

 Pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian 

tertentu serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan 

tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Pelatihan bagi 

seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas tertentu untuk mencapai tujuan. 

Dengan pengembangan melalui pelatihan akan terjamin tersedianya tenaga-tenaga 

dalam perusahaan yang mempunyai keahlian, terlatih dan terdidik, menjamin 

mempergunakan pikirannya dengan kritis (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.  

 Indikator pelatihan akuntansi menurut Holmes dan Nicholls (1988) adalah 

keikutsertaan responden dalam pelatihan akuntansi, perlunya pelatihan sesuai 

bidang usaha untuk meningkatkan kinerja, kesediaan mengikuti pelatihan 

akuntansi dan pelatihan akuntansi penting untuk memperbaiki kinerja.  

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu   

 Baas dan Schrooten (2006) dalam penelitinnya yang berjudul Relationship 

Banking and SMEs: A Theoretical Analysis menyebutkan bahwa perbankan dalam 

penyaluran kreditnya kepada UMKM menggunakan Soft Information dan Hard 

Information. Soft information, yaitu penyaluran kredit atas dasar kepercayaan 
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antara Bank dengan pengusaha. Hard information,yaitu penyaluran kredit dengan 

menggunakan laporan keuangan, informasi terkait aset jaminan, penggunaan 

teknik statistik dari data-data laporan keuangan, dan latar belakang pemilik. Hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa hampir di seluruh dunia UMKM mengalami 

kesulitan dalam mendapatkan kredit perbankan. Salah satu penyebabnya adalah 

UMKM belum bisa memenuhi persyaratan pengajuan kredit yaitu penyediaan 

informasi akuntansi kepada pihak eksternal.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2015) yang berjudul Analisis 

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 20 pada UKM di Kota Bandung. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa tingkat penerapan akuntansi berdasarkan SAK 

ETAP oleh 100 UMKM di Kota Bandung masih tergolong rendah yaitu 51,9 

persen. Dalam penerapan akuntansi berdasarkan SAK ETAP terdapat hambatan-

hambatan diantaranya: tata bahasa, metode, dan tata cara yang dijelaskan, serta 

kurangnya advokasi dan pelatihan untuk menerapkan SAK ETAP.  

 Holmes dan Nicholls (1988) dalam peneltiannya yang berjudul An 

Analysis of The Use of Accounting Information by Australian Small Business. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pengetahuan 

akuntansi, dan pelatihan akuntansi serta variabel dependen penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan, pengetahuan akuntansi, dan pelatihan akuntansi berpengaruh secara 

parsial terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2016) yang berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada 

UMKM Kecamatan Kepanjen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

lama usaha, latar belakang pendidikan, jenis usaha, serta pemberian informasi dan 

sosialisasi serta variabel dependen penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa lama usaha, tingkat pendidikan, jenis usaha serta 

pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh secara parsial terhadap 

penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa faktor 

dominan yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan oleh UMKM 

adalah tingkat pendidikan dan pemberian informasi dan sosialisasi.  

 Penelitian Lohanda (2017) yang berjudul Tingkat Pendidikan, Pemahaman 

Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan 

Keuangan UMKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan 

serta variabel dependen pelaporan keuangan UMKM. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan 

penyusunan laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan UMKM. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan UMKM secara parsial. Pemahaman akuntansi dan pelatihan penyusunan 

laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan 

UMKM secara parsial.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Solovida (2010) yang berjudul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi 
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Akuntansi Pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa masa memimpin perusahaan, pendidikan pemilik, pelatihan 

akuntansi, umur perusahaan, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Koswara (2014) dengan judul Pengaruh 

Tingkat Pengetahuan dan Pelatihan Akuntansi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi dan pelatihan akuntansi pemilik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi 

secara parsial.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Bonner dan Walker (1994) serta Spilker 

(1995) mengoperasionalisasikan pengetahuan akuntansi menjadi dua indikator 

yaitu pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan mengenai fakta atau kebenaran, 

dan pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan mengenai tahapan atau proses.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM 

 Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk meningkatkan 

potensi sumber daya manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  
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 Tingkat pendidikan formal pemilik perusahaan kecil dan menengah sangat 

mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi keuangan dan 

manajemen. Tingkat pendidikan formal pemilik yang rendah maka akan rendah 

juga tingkat penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan 

tingkat pendidikan formal pemilik yang tinggi (Holmes dan Nicholls, 1988).  

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. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2016) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh 

signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. Penelitian yang 

dilakukan oleh Holmes dan Nicholls (1988), hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Solovida (2010), 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.   

2.3.2  Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM 

 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).  
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 Pengetahuan akuntansi adalah seperangkat ilmu tentang sistem informasi 

yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Koswara, 2014).  

 Pengetahuan akuntansi sangat diperlukan oleh manajer atau pemilik 

perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan. Motivasi untuk mempelajari 

tentang akuntansi akan meningkatkan pemahaman manajer atau pemilik dalam 

menerapkan akuntansi dalam operasional perusahaan. Pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki oleh pemilik usaha akan berpengaruh terhadap aktivitas pemilik 

dalam menyusun laporan keuangan. Pemilik UMKM yang memiliki pengetahuan 

akuntansi akan lebih memiliki kesempatan untuk menyusun laporan keuangan 

sesuai dengan standar (Holmes dan Nicholls, 1988).  

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holmes dan 

Nicholls (1988), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi 

pemilik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyiapan dan penggunaan 

informasi akuntansi. Penelitian dari Solovida (2010), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi.   

2.3.3 Pengaruh Pelatihan Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM 

 Pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian 

tertentu serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan 

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

2003:135). Pelatihan bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas tertentu 



24 
 

untuk mencapai tujuan. Dengan pengembangan melalui pelatihan akan terjamin 

tersedianya tenaga-tenaga dalam perusahaan yang mempunyai keahlian, terlatih 

dan terdidik, menjamin mempergunakan pikirannya dengan kritis.   

 Pelatihan akan menghasilkan peningkatan profesional yang lebih jauh 

dalam manajemen (Solovida, 2010). 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). 

 Hal ini sejalan dengan penelitian Holmes dan Nicholls (1988) yang 

menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berhubungan positif terhadap penyiapan 

dan penggunaan informasi akuntansi. Penelitian Solovida (2010) yang 

menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penyiapan dan 

penggunaan informasi akuntansi.   
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Variabel X1 

Tingkat Pendidikan 

UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian  

 

Keterangan :  

 : Secara Parsial  

2.4 Hipotesis Penelitian   

1. H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM.  

2. H2 : Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM . 

3. H3 : Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

UMKM berdasarkan SAK EMKM.  

 

 

Variabel X2 

Pengetahuan Akuntansi 

Bonner dan Walker (1994); 

Spilker (1995)  

Variabel Y 

Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro 

Kecil dan Menengah 

Variabel X3 

Pelatihan Akuntansi 

Holmes dan Nicholls 

(1988)  


