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BAB II 

TEORI DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitaian Terdahulu 

Tuti (2014) “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam 

menyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP” menyatakan dari variabel 

lama usah, ukuran usaha, dan jenjang pendidikan, hanya lama usaha yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sedangkan jenjang pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Meskipun pelaku UMKM 

hanya menempuh jenjang pendidikan yang rendah, tetapi mereka pernah mengikuti 

pelatihan atau sosialisasi dan sejenisnya yang berhubungan dengan akuntansi. 

Variabel ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Relevansi 

dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji kembali variabel lama usaha, 

ukuran usaha dan jenjang pendidikan terhadap variabel pelaporan keuangan. 

Sariningtyas dan Tituk (2015) “standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas publik pada usaha kecil dan menengah” mengambil hipotesis 

penelitian yaitu adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan pemilik, 

karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap kebutuhan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM)” sebagian teruji kebenarannya variabel tingkat pendidikan 

pemilik dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 
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kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM. Relevansi dalam penelitian ini penulis 

menelaah kembali apakah variabel jenjang pendidikan dan peneliti menambahkan 

satu variabel yaitu pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP. 

Kristanto, (2011) “penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa 

akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada UMKM pengrajin rotan di Desa 

Trangsangan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo” menggambarkan bahwa 

pemahaman UMKM mengenai SAK-ETAP ternyata masih kurang. hal ini 

disebabkan karena UMKM sendiri tidak ada keinginan untuk membuat laporan 

keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan UMKM belum sepenuhnya 

mematuhi dan belum sesuai dengan SAK-ETAP. Kendala-kendala yang dihadapi 

oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan karena kurangnya pengetahuan 

secara teknis dalam menyusun laporan keuangan, menganggap kegiatan 

pembukuan adalah tugas bagian keuangan, sedangkan tingkat kebutuhan UMKM 

terhadap informasi akuntansi masih sangat kecil sehingga UMKM menganggap 

tidak perlu untuk membuat laporan keuangan. Relevansi dalam penelitian ini 

peneliti juga mengfokuskan pada anggapan bahwa pemilik usaha membutuhkan 

atau tidak informasi dari laporan keuangan dan bagaimana penerapan pencatatan 

laporan keuangan di lapangan. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Laporan Keuangan (Definisi, Komponen Laporan Keuangan dan Siklus 

Akuntansi) 

a. Definisi Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI, 

2009:5), adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan, beban termasuk keuntungan atau kerugian, arus kas , 

kontribusi, dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya. 

Menurut Harahap (2007:121), pengertian laporan keuangan adalah 

output atau hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa laporan keuangan 

inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah 

satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai 

informasi bagi para pemakai, laporan keuangan juga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atau accountability pemilik terhadap usaha yang 

dijalankannya. 
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b. Komponen Laporan Keuangan 

Kieso, Weygant dan Warfield (2007) menjelaskan komponen-

komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Neraca 

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah 

investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada 

kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca 

dapat membantu meramalkan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus 

kas masa depan (Kieso, Weygant dan Warfield, 2007:190). 

2) Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan 

oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka 

memprediksi jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus 

kas masa depan (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:140). 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang 

penghasilan, beban, laba maupun rugi yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi membantu 

pemakai laporan keuangan mengevaluasi kemampuan perusahaan 

dalam beroperasi dan memprediksi hasil operasi perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

3) Laporan arus kas 

Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan 
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selama periode akuntansi tertentu. 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, termasuk keputusan atas kebijakan direksi 

terhadap para pemilik modal (Kieso, Weygant & Warfield, 

2007:212). 

4) Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang 

merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik 

selama satu periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & Warfield, 

2007:31). 

5) Catatan atas laporan keuangan 

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 disebutkan 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 untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
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c. Siklus Akuntansi 

Secara umum laporan keuangan yang diperlukan oleh pemegang 

kepentingan adalah laporan akhir dari proses akuntansi, namun setiap hasil 

akhir membutuhkan input, proses, dan output mulai dari pencatatan 

transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang terjadi terus-

menerus dan berulang-ulang. Proses inilah yang disebut dengan siklus 

akuntansi. Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M. Reeve, 

Philip E. Fess (1999:86), siklus akuntansi (Accounting sycle) didefinisikan 

sebagai berikut: Siklus akuntansi adalah prosedur utama prinsip akuntansi 

yang digunakan untuk memproses transaksi selama suatu periode. 

Sedangkan pengertian siklus akuntansi menurut Soemarso S.R adalah 

sebagai berikut: Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai 

dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan 

sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi 

secara berulang–ulang dan terus menerus (Soemarso, 2004:90). Siklus 

akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Mendokumenkan bukti transaksi 

Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis bukti 

transaksi dan kejadian tertentu lainnya. Transaksi adalah setiap 

kejadian yang mengubah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

atau lembaga. Transaksi-transaksi tersebut seperti transaksi penjualan, 

pembelian, transaksi-transaksi mengenai biaya dan hubungannya 
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dengan bank di catat dalam bukti formil kemudian dikumpulkan secara 

sistematis sebagai dasar pencatatan selanjutnya. 

2) Mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian) 

Setelah mendokumenkan bukti transaksi, langkah selanjutnya 

adalah mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal. Buku–buku 

harian tersebut minimal terdiri dari buku kas, buku penjualan, dan buku 

pembelian. Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara 

kronologis (urut waktu). 

3) Pemindah bukuan (posting) ke Buku Besar 

Setelah jurnal tersebut dibuat maka jurnal–jurnal tersebut di 

posting kedalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari 

perkiraan-perkiraan yang saling berhubungan dan yang merupakan 

suatu kesatuan tersendiri. 

4) Menyusun neraca saldo 

Setelah semua jurnal diposting ke buku besar, maka selanjutnya 

dari buku besar tersebut dibuat neraca saldo. Hal ini untuk memeriksa 

kebenaran pencatatan dalam jurnal dan buku besar dengan melihat 

apakah jumlah debit sama besar dengan jumlah kredit. 

5) Membuat neraca lajur 

Neraca lajur terdiri dari kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, 

ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan 

neraca. Pada dasarnya neraca lajur berfungsi untuk memudahkan 
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penyusunan laporan keuangan sekaligus untuk menghindari terjadinya 

kesalahan-kesalahan. 

6) Menyusun ayat jurnal penyesuaian 

Laporan keuangan sering kali tidak dapat disusun langsung dari 

neraca saldo, karena data yang tercantum dalam neraca saldo masih 

memerlukan penyesuaian dengan cara membuat jurnal penyesuaian. 

Ayat jurnal penyesuaian berguna untuk mengoreksi akun-akun tertentu 

sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban 

dan modal yang sebenarnya. Akun-akun tertentu yaitu akun-akun yang 

timbul akibat adanya transaksi-transaksi seperti pembayaran di muka, 

perhitungan fisik persediaan, perubahan kebijaksanaan, penyesuaian 

non-rutin. Setiap jurnal penyesuaian akan berpengaruh paling tidak 

pada satu akun neraca dan satu akun laba rugi dalam jumlah yang sama. 

7) Menyusun laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi baik pihak manajemen perusahaan 

maupun pihak diluar perusahaan. 
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8) Menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik 

Untuk akuntansi perusahaan kecil biasanya menggunakan system 

akuntansi perusahaan perseorangan dikarenakan penerapannya sama-

sama tidak terlalu rumit. Jurnal penutup adalah ayat yang dibuat untuk 

memindahkan saldo perkiraan-perkiraan sementara ke perkiraan tetap 

atau perkiraan-perkiraan neraca. 

         Gambar 2.1 

      Siklus Akuntansi 

  

       Jurnal Pembalik
  

 

      Jurnal Penutup 

Penyesuaian 

 

 Pengiktisaran 

    Penggolongan 

Gambar 2.1 Skema Siklus Akuntansi (Dhaniel Syam, 2016:7). 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:3) tujuan dari laporan 

keuangan adalah : 

Transaksi 

Penjurnalan 

Bukti Transaksi 

Siklus Akuntansi 

pelaporan 

Neraca Lajur 

Neraca Saldo 

Buku Besar 
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a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi 

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai 

kejadian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non-keuangan. 

c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan 

oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) 

a. Kriteria SAK ETAP 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diperuntukkan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 

2) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam 

proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal 
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(BAPPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 

pasar modal. 

3) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang 

dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 

4) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna 

eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan juga dapat 

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang 

mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan 

Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK 

ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 

31 Desember 2009. 

b. Perbandingan SAK UMUM dengan SAK ETAP 

Salah satu perbedaan dasar antara SAK Umum dengan SAK ETAP 

adalah komponen laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. SAK 

ETAP masih menggunakan istilah Neraca. Sedangkan pada SAK Umum, 

Neraca berganti nama menjadi Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, pada 

SAK ETAP hanya menggunakan Laporan Laba Rugi. Sedangkan pada 

SAK Umum selain menggunakan Laporan Laba Rugi juga menggunakan 

Laporan Laba Rugi Komprehensif. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas, 
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Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, baik SAK ETAP 

maupun SAK Umum sama-sama menggunakan ketiga laporan ini. 

Dari sisi pengukuran, SAK ETAP menggunakan historical cost dan 

nilai wajar, sedangkan SAK Umum menggunakan historical cost, biaya 

kini, nilai realisasi bersih dan nilai sekarang. Selain itu, dalam penilaian 

asset SAK ETAP hanya dapat menggunakan historical cost dan baru bisa 

melakukan revaluasi bila diizinkan. Sedangkan SAK Umum dapat 

memilih untuk menggunakan historical cost atau revaluasi, tergantung 

metode mana yang dianggap lebih relevan dan andal. 

Perbedaan terpenting selanjutnya adalah ada tidaknya konsep 

pemeliharaan modal. Karena SAK ETAP merupakan SAK “khusus” yang 

diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, maka tidak perlu 

menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai kondisi modal 

perusahaan dan deviden secara detail. Sedangkan pada SAK Umum yang 

memang dirancang untuk menyajikan kondisi keuangan perusahaan untuk 

kepentingan perusahaan, investor dan kreditor. Catatan Atas Laporan 

Keuangan dianggap salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang 

mana didalamnya harus berisikan kondisi modal, harga saham dan dividen 

perusahaan secara detail. 

Selain itu, perbedaan SAK ETAP dan SAK umum terdapat pada 

pengakuan aset tak berwujud. SAK ETAP hanya mengakui aset tak 

berwujud yang memiliki umur terbatas, sedangkan SAK Umum mengakui 

aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Sama halnya 
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dengan pengakuan Goodwill. SAK ETAP hanya menggunakan metode 

historical cost, sedangkan SAK Umum bisa menggunakan metode 

historical cost atau revaluasi. Entitas yang menerapkan SAK Umum benar-

benar memperhitungkan adanya indikasi pengurangan nilai dari aset tak 

berwujud. 

c. Pengakuan dan Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan Menurut 

SAK ETAP 

1) Pengakuan aset 

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat 

ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan asset 

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). 
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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 ekonomi masa depan yang berkaitan dengan 

penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat 

diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.37). 

5) Pengakuan laba atau rugi 

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika 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” (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2009a:2.38 dan 2.39). 
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d. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar 

1) Biaya historis 

Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk 

memperoleh aset pada saat perolehan. 

2) Nilai wajar 

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk 

mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu 

kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki 

pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

4. Ukuran Usaha (UU No. 20 tahun 2008) 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), terdapat beberapa definisi yang dapat 

mengklasifikasikan suatu entitas masuk dalam jenis usaha mikro, kecil 

maupun menengah, yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

a. Kriteria Usaha Mikro menurut pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah). 
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3) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha mengengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

b. Kriteria Usaha Kecil menurut pasal 6 ayat 2 adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- 

(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak 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 Undang-Undang ini. 

 

c. Kriteria Usaha Menengah menurut menurut pasal 6 ayat 3 adalah: 
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1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- 

(dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). 

5. Lama usaha 

Lama usaha merupakan ukuran waktu dari sejak usaha berdiri 

hingga masa kini dalam tahun masehi yang dinyatakan dengan angka. 

6. Jenjang pendidikan 

Menurut (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Umar (2005) menjelaskan jenjang pendidikan sebagai 

berikut: 

a. Jenjang Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

atau sederajat. 
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b. Jenjang Pendidikan Menengah  

Pendidikan menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah 

berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam 

hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. 

c. Jenjang Pendidikan Tinggi  

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah umum atau sederajat yang mencakup program pendidikan 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian. 

7. Informasi 

Menurut Jogiyanto HM. (1999:692) informasi adalah hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) 
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yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Azhar 

Susanto (2004:46) menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan 

data yang memberikan arti dan manfaat. Dari keterangan tersebut maka 

pengertian informasi adalah sekumpulan data fakta dari kejadian-kejadian 

masa lalu, kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang memiliki arti 

dan manfaat dimasa yang akan datang. 

C. Perumusan Hipotesis 

Dari hasil penelitian Soraya  dan Amir  (2016), bahwa tingkat pendidikan 

pemilik dan ukuran usaha berpengaruh terhadap pelaksanaan pencatatan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP, sedangkan umur usaha tidak berpengaruh. Pinasti (2001) 

menemukan bahwa ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan 

lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha yang besar berimplikasi perusahaan 

mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu mempekerjakan 

karyawan dengan keahlian yang lebihn baik (Gray 2006). Ukuran usaha diduga 

akan berpengaruh positif terhadap UMKM dalam mengaplikasikan SAK ETAP. 

SAK ETAP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dalam mencatat, menyusun, dan 

melaporkan posisi keuangan usaha sesuai standar yang dapat digunakan oleh 

UMKM karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan 

dengan SAK Umum. Namun yang terpenting dari implementasi SAK ETAP adalah 

pemahaman yang baik atas SAK ETAP yang kemudian berdampak pada kualitas 

laporan keuangan yang diterbitkan. Semakin baik pemahaman terhadap standar 

pencatatan maka semakin baik pula laporan yang dihasilkan. 
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Menurut Anderson dan Eshima (2011), semakin panjang umur usaha maka 

memberikan keuntungan yang lebih baik dala.m struktur dan proses yang rutin yang 

mendisiplinkan setiap tindakan perusahaan karena telah berulang kali melewati 

proses evaluasi termasuk proses pembukuan. Das dan Dey (2005) menemukan 

adanya hubungan positif antara umur usaha UMKM dengan frekuensi melakukan 

pembukuan lebih teratur.  

Menurut (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). Jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Aufar (2014) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya 

pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dapat diselengarakan dengan sistem 

terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Gray; Van Hermert et al. 

(2011) yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan 

meningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, 

transformasi, dan eksploitasi). 

Sebuah Informasi dibutuhkan karena memiliki manfaat atau nilai guna 

dimasa yang akan datang. Informasi dari laporan keuangan adalah bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha karena laporan keuangan merupakan 

informasi masa lalu perusahaan yang digunakan sebagai salah satu alat mengambil 

keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal1, menilai kinerja 

                                                             
1SAK ETAP (IAI) (2007:3) 
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perusahaan, pengajuan keredit kepada BANK, dasar pemungutan pajak dan 

kebutuhan informsi keuangan lainnya. Dari kajian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho:Ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuanga berdasarkan SAK 

ETAP.  

H1: Ukuran usaha secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuanga 

berdasarkan SAK ETAP. 

Ho: Pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap 

pelaporan keuanga berdasarkan SAK ETAP. 

H2: Pengetahuan pemilik tentang SAK ETAP secara signifikan berpengaruh 

terhadap pelaporan keuanga berdasarkan SAK ETAP. 

Ho: Lama usaha tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuanga berdasarkan SAK 

ETAP. 

H3: Lama usaha secara signifikan berpengaruh terhadap pelaporan keuanga 

berdasarkan SAK ETAP. 

Ho: Jenjang pendidikan pemilik usaha tidak berpengaruh terhadap pelaporan 

keuanga berdasarkan SAK ETAP. 

H4: Jenjang pendidikan pemilik usaha secara signifikan berpengaruh terhadap 

pelaporan keuanga berdasarkan SAK ETAP. 

Ho:Kebutuhan informasi atas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

pelaporan keuanga berdasarkan SAK ETAP. 

H5: Kebutuhan informasi atas laporan keuangan secara signifikan berpengaruh 

terhadap pelaporan keuanga berdasarkan SAK ETAP. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Fikir Penelitian 
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