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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan UMKM dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses 

pemulihan ekonomi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus 

penyerapan tenaga kerja sejak krisis moneter tahun 1998 (Setyawan, 2007 : 1). 

Menurut data dari Depkop tahun 2013, jumlah UMKM saat ini mencapai 56,5 juta 

unit, dan 98,9 persen adalah usaha mikro, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia 

mencapai 200.808 unit. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 99,6 persen sedangkan kontribusi UMKM 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7 persen. 

Kontribusi tersebut akan lebih baik jika berbagai permasalahan yang masih 

dihadapi UMKM dapat terselesaikan, salah satunya adalah permasalahan dalam 

memanfaatkan informasi akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan dalam 

usahanya. Sebagaimana dikutip dari Rudiantoro dan Siregar (2012:2), hasil 

penelitian Baas dan Schrooten menyatakan bahwa mayoritas pengusaha UMKM 

tidak mampu memberikan informasi akuntasi terkait kondisi usahanya, ukuran 

usaha dan lama usaha tidak menjamin bahwa perusahan akan melakukan 

pembukuan. Dalam penelitian Tuti (2014), lama usaha memiliki pengaruh 

signifikan terhadap UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP sedangkan ukuran usaha tidak berpengaruh. Berbeda pada penelitian 
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Rudiantoro dan Siregar (2012) yang menyatakan semakin meningkat pertumbuhan 

UMKM maka kebutuhan atas informasi laporan keuangan semakin tinggi.  

Kebutuhan informasi akuntansi juga harus didukung dengan pengatahuan 

yang cukup dari pemilik usaha maupun bagian keuangan perusahaan tentang proses 

pencatatan hingga menjadi laporan keuangan yang informatif. Pelaksanaan 

pembukuan masih dianggap hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan 

pengetahuan pemilik mengenai akuntansi atau tata cara pembukuan Rudiantoro dan 

Siregar (2012), sedangkan setingkat sekolah menengah atas (SMA) telah lama 

diberlakukan mata pelajaran akuntansi. Yang dihawatirkan adalah pada praktek 

akuntansi UMKM, pemilik usaha masih belum bisa memahami bagaimana cara 

mencatat dan menyusun laporan keuangan sehingga terjadi kekeliruan semisal: (1) 

pemilik usaha tidak memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, (2) 

keliru dalam menilai persediaan (3) keliru dalam menentukan harga pokok produksi 

dan kekeliruan yang lain-lainnya sehingga mempengaruhi keberlanjutan usaha. 

Idrus (2000) menyatakan bahwa pengusaha kecil memandang bahwa 

informasi akuntansi tidak terlalu penting untuk ditetapkan, hal serupa juga 

diungkapkan pada penelitian Kristanto (2011) yang menyatakan tingkat kebutuhan 

UMKM terhadap informasi akuntansi masih sangat kecil sehingga UMKM 

menganggap tidak perlu untuk membuat laporan keuangan, maka sejauh ini 

informasi atas laporan keuangan masih dianggap kurang memberikan manfaat bagi 

keberlanjutan usaha. Dalam organisasi, informasi keuangan sangat dibutuhkan 

mengingat manfaat yang dihasilkan dari sebuah laporan keuangan baik perusahan 
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berskala kecil maupun besar sebagai alat pengukuran, pengendalian, evaluasi dan 

manfaat lainnya.  

Sehubungan dengan kondisi tersebut, tanggal 17 Juli 2009 Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yaitu standar yang dapat digunakan sebagai 

panduan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam praktek akuntansi untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang resmi 

diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Standar ini diharapkan dapat 

membantu pengusaha UMKM dalam mencatat, menyusun dan menerbitkan laporan 

keuangan yang lebih informatif sesuai kebutuhan perusahaan.  

Sumber pendapatan terbesar Kota Wisata Batu adalah dari sektor pariwisata 

namun, setiap tempat pariwisata tidak bisa terlepas dari unit-unit usaha yang 

mendukung keberlangsungan usaha tersebut. Salah satunya usaha pengolahan 

makanan dan minuman yang juga berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah. 

Dalam perkembangannya, unut-unit usaha pengolahan makanan dan minuman 

masih harus diperhatiakan dan didampingi dalam berbagai hal termasuk pencatatan 

keuangan dengan harapan unit-unit usaha pengolaham makanan dan minuman 

dapat berkotribusi aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah. 

Mengkaji keterangan yang tertera diatas tentang permasalahan yang dihadapi 

UMKM dalam pencatatan laporan keuangan bagi setiap unit usaha, terutama bagi 

pemilik usaha, mengingat manfaat yang diperoleh dari informasi keuangan untuk 

keberlangsungan usaha itu sendiri maka penulis merasa penting untuk melakukan 
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penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA UMKM 

SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA BATU”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek, waktu, dan tempat 

penelitian. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap pelaporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor pengolahan makanan dan 

minuman di Kota Batu? 

2. Apakah pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP berpengaruh terhadap 

pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor 

pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu? 

3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP pada UMKM sektor pengolahan makanan dan minuman di Kota 

Batu? 

4. Apakah jenjang pendidikan pemilik usaha berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor pengolahan 

makanan dan minuman di Kota Batu? 

5. Apakah kebutuhan informasi keuangan berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor pengolahan 

makanan dan minuman di Kota Batu? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan apakah variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap 

pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor 

pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu. 

2. Membuktikan apakah variabel pengetahuan pemilik usaha tentang SAK 

ETAP berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

pada UMKM sektor pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu. 

3. Membuktikan apakah variabel lama usaha berpengaruh terhadap 

pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada UMKM sektor 

pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu. 

4. Membuktikan apakah variabel jenjang pendidikan pemilik usaha 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada 

UMKM sektor pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu. 

5. Membuktikan apakah variabel kebutuhan informasi atas laporan keuangan 

berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada 

UMKM sektor pengolahan makanan dan minuman di Kota Batu. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi, khususnya penerapan atas standar akuntansi keuangan entitas 

tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), lebih khusus lagi terkait dengan 

penerapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di lingkungan UMKM. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi instani terkait, terhadap kondisi 

UMKM dalam menyusun laporan keuangan. 

b. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada peneliti 

selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai 

acuan dalam penelitian terdahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


