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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi 

menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa tahun terakhir pemerintah pusat 

memberikan dukungan untuk meminimalisir ketergantungan Indonesia pada 

ekspor komoditas terutama bahan mentah, sekaligus meningkatkan peran industri 

manufaktur dalam perekonomian. Perkembangan Indonesia dipengaruhi oleh 

berbagai sektor antara lain sektor pertanian dan perternakan, sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan (manufaktur), sektor perdagangan, 

sektor hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa, sektor 

listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, dan sektor keuangan, sektor real estate 

dan jasa perusahaan. 

Dari berbagai sektor tersebut, sektor industri pengelolaan (manufaktur) 

merupakan bidang perekonomian yang sangat berkembang. Perkembangan sektor 

industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang biasanya memiliki 

mata rantai pendek dan menciptakan kontribusi yang sangat besar terhadap 

perekonomian. 
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Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan 

sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan pengusaha kecil atau menengah, serta koperasi (PKMK). 

Pengembangan industri mikro kecil dan menengah merupakan salah satu 

program pokok pembangunan industri manufaktur. Usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) memiliki beberapa kelemahan antara lain dalam 

menghadapi ketidakpastian pasar, pencapai skala ekonomi, dan pemenuhan 

sumber daya yang diperlukan. 

Sehingga untuk mencapai tujuan program ini, pemerintah membantu 

UMKM dalam mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari kelemahan 

tersebut. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, pemerintah dan 

bank sentral telah berkomitmen untuk menjadikan UMKM sebagai sumber 

pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor tersebut relatif kuat dalam menghadapi 

ancaman krisis ekonomi (antaranews,2016). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 

tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. UMKM memiliki kontribusi dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sektor UMKM telah terbukti 

menjadi pilar perekonomian yang tangguh. 
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Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 

2016 sebesar 61,7 persen. UMKM dijadikan agenda utama dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia. Menurut Menteri keuangan kebijakan pemerintah telah 

dirancang untuk menunjukkan keberpihakan kepada UMKM guna pencapaian 

pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan UMKM dari 

tahun ke tahun. 

Gambar 1.1 jumlah Pertumbuhan dan Jumlah UMKM di Indonesia (2016-2018) 
 

 
Sumber : TEMPO.CO 

 

Menurut Bank Indonesia (2015), UMKM memiliki peranan penting 

dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99persen 

dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. 

UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di 

Indonesia. Hal ini terbukti dengan bertahannya UMKM terhadap krisis moneter 

yang terjadi tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemerintah harus menaruh 

perhatian yang besar. 
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Sejak krisis yang terjadi pada tahun 1998, hampir 80 persen usaha besar 

mengalami kebangkrutan dan banyak melakukan PHK. UMKM sangat berperan 

dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) peluang kerja semakin bertambah, sehingga dapat 

mengurangi angka pengangguran. 

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan kasus 

pasien positif Covid-19 di Indonesia. Covid -19 adalah virus yang berasal dari Cina 

yang menyebar luas ke seluruh dunia dengan waktu yang cepat. Akibat penyebaran 

virus tersebut memberikan dampak besar bagi seluruh dunia. Di Indonesia dampak 

dari Covid-19 berpengaruh pada beberapa sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, 

pendidikan dan masih banyak lagi sektor yang terdampakdari adanya Covid-19. 

Semenjak Covid-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor 

ekonomi domestik dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa 

terjadi pada sektor usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaporkan bahwa pada tahun 2018, 

jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64.194.057 buah, dengan daya serap 

sebanyak 116.978.631 total angkatan kerja. Angka ini setara dengan 99% total unit 

usaha yang ada di Indonesia, dengan persentase serapan tenaga kerja di sektor 

ekonomi setara dengan 97%. Sementara 3 persen sisanya dibagi-bagi pada sektor 

industri besar (Kemenkop, 2018). 
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Menurut Febrantara (2020) dan OECD (2020), dampak pandemi Covid- 19 

terhadap UMKM dapat dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi 

penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami 

kekurangan tenaga kerja. 

Hal itu terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya 

pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing). Kedua sebabm tersebut 

berujung pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu pandemi 

masih ada Covid-19. Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan akan barang 

dan jasa berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak dapat berfungsi 

optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini 

menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, 

pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak, dalam (Sugiri, 2020). 

Oleh Kementerian Keuangan mengkaji bahwa pandemic Covid-19 

memberikan dampak negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan 

konsumsi dan daya beli masyarakat, eksistensi UMKM, ancaman pada sektor 

perbankan dan keuangan, penurunan kinerja perusahaan (Santoso, 2020). 

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan memberikan 

manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam merumuskan keputusan usaha dalam 

memecahkan permasalah usaha yang dihadapi pelaku usaha. Kasus yang sering 

muncul dalam upaya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain 

sistem pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan informasi keuangan. 
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Banyak perusahaan kecil dan menengah membuat anggapan yang keliru bahwa 

keuangan mudah untuk diatur terutama jika mereka hanya berkaitan dengan 

memaksimalkan laba. Pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap transaksi 

yang terjadi dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi 

mempunyai perlakuan akuntansi mulai pengakuan, pengukuran, penyajian 

maupun pengungkapan, dan tentunya dapat menjadi dasar untuk menyusun 

laporan keuangan yang andal (Andrianto, Rieska Maharani & Fitri Nuraini, 2017). 

Fenomena tidak dilaksanakannya penerapan akuntansi dengan baik dan 

penggunaan informasi akuntansi yang tidak lengkap berdampak pada industri 

usaha kecil dan menengah, hal ini juga berdampak pada rendahnya pelatihan 

akuntansi yang dilakukan pada industri usaha kecil dan menengah. (Faiz Zamzami 

& Nabella Duta Nusa, 2021). Seharusnya para pelaku UMKM dapat memahami 

manfaat dari pencatatan akuntansi, hal ini karena aspek penting dari pengelolaan 

suatu usaha adalah keuangan, maka apabila pengelolaan keuangan pada suatu 

usaha amburadul atau tidak terkelola dengan baik dapat dipastikan usaha tersebut 

akan mengalami gejolak dan tidak jarang hingga mengalami gulung tikar. 

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Bandar Lampung rendahnya 

tingkat penguasaan teknologi, daya inovasi dan belum diterapkannya pencatatan 

akuntansi. Perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya 

saing UMKM tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. 

Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena 

produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM akan 
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berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah 

tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. 

Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah 

dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang 

sistemik sehingga memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan daya 

saing usahanya. Selain meningkatkan daya saing dengan lingkungan eksternal 

UMKM, pengusaha juga dituntut mampu meningkatkan daya saing internalnya, 

yaitu dengan melakukan kontrol dari segi manajemen baik dari segi keuangan 

ataupun produksi. Peningkatan daya saing dari segi keuangan dapat dimulai dengan 

penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standart yang ditetapkan. 

Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan 

modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan 

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(“ED SAK EMKM”) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Dengan 

disahkannya ED SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia 

nantinya akan menjadi lengkap dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, yakni 

SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. 

Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat memfasilitasi 

pengumpulan data sektor usaha, dan juga laporan yang dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tersebut. faktor-faktor 

yang mempengaruhi apakah usaha kecil dan menengah menggunakan informasi 

akuntansi, dilihat dari tingkat pendidikan, lama usaha dan pelatihan akuntansi. 
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Menurut Azyumardi Azra menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan 

bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi 

kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak 

terorganisir. Tingkat Pendidikan yang dilakukan oleh para UMKM Seperti, 

pendidikan dasar (SD), SMP, SMA, D3 dan Sarjana. dengan adanya tingkat 

pendidikan akan memperoleh ilmu yang didapat dan meningkatkan kualitas dalam 

berusaha.(Neni Marlina Br Purba, 2020). 

 

Lama usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dijalankan. 

Lama usaha juga diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu bersaing dalam pasar 

sehingga mempertahankan usahanya dan mencapai tujuan yang diinginkan (Kautsar 

dan Rezeki,2020). 

 

Pelatihan akuntansi dapat dikatakan sebagai pendongkrak penggunaan 

informasi di sebuah perusahaan. Pemilik/manajer UMKM sendiri akan memiliki 

kemampuan untuk menguasai teknis akuntansi jika mengikuti pelatihan akuntansi. 

Semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti akan meningkatkan pemahaman 

atas pentingnya informasi. 

 

Penelitan terdahulu yang dilakukan E Hendrawati (2017) mengatakan 

bahwa variabel independen yaitu variabel jenjang pendidikan, latar belakang 

pendidikan, masa memimpin perusahaan, skala usaha dan pengetahuan akuntansi 
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secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu penggunaan 

informasi akuntansi. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Mardiana Siregar, Emi Ratna Sari, 

Bhakti Helvi Rambe, Yudi Prayoga, (2021) mengatakan bahwa variabel independen 

yaitu variabel masa memimpin, tingkat pendidikan dan pelatihan akuntansi secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu penggunaan 

informasi akuntansi . 

Dalam hal ini bahwa faktor penggunaan informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM tersebut. Penggunaan informasi 

akuntansi itu sendiri sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan usaha guna sebagai 

sarana informasi kepada pihak ketiga atau investor mengenai masalah keuangan 

suatu perusahaan. Dimana hal ini berkaitan dengan perkembangan suatuperusahaan 

atau UMKM. Dengan minimnya penggunaan informasi akuntansi, besar 

kemungkinan UMKM tidak dapat bertahan lama dalam menjalankan usahanya yang 

diakibatkan karena tidak adanya pencatatan atas pengeluaran dan pendapatan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan Yudi Prayoga, Mardiana Siregar, Emi Ratna Sari, Bhakti Helvi Rambe 

(2021). Perbedaan dari penelitian ini yaitu objek penelitian dan variabel penelitian 

sebelumnya dilakukan pada UMKM di kabupaten Labuhan batu. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan di UMKM di kota Bandar lampung . Perbedaan kedua yaitu 

dengan menggantikan variabel masa memimpin dengan variabel lama usaha. 



10  

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis berminat 

untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’PENGARUH TINGKAT 

PENDIDIKAN, LAMA USAHA, PELATIHAN AKUNTANSI TERHADAP 

PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah untuk penelitian ini adalah : 

1. Apakah Tingkat Pendidikan pemilik usaha dapat mempengaruhi penggunaan 

informasi akuntansi bagi UMKM? 

2. Apakah Lama Usaha dapat mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi bagi 

UMKM? 

3. Apakah Pelatihan Akuntansi dapat mempengaruhi penggunaan informasi 

akuntansi bagi UMKM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pendidikan pemilik usaha terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. 

2. Untuk menguji pengaruh Lama Usaha terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

3. Untuk menguji pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yangberkepentingan, 

adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitianini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan 

penelitian – penelitian selanjutnya dan menjadi bahan referensi yang berkaitan 

dengan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pelaku UMKM. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau acuan bagi UMKM 

Kota Bandar lampung dalam mengembangankan informasi akuntansi pada UMKM 

yang sedang dijalankan. 


