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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang yang menitik-beratkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Ini sudah 

dimulai dengan adanya bentuk usaha-usaha berskala besar maupun kecil yang 

amat beragam. Salah satu jenis usaha yang terdapat di Indonesia yaitu usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bidang usaha yang salah satunya 

dapat berkembang dalam perekonomian nasional yaitu UMKM. UMKM 

merupakan sebuah tempat yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan 

pertumbuhan ekonomi (Kusuma dan Lutfiany, 2019).   

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan  usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas 

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (OJK, 2017). 

 

 

 

                             

 
gambar1. 1 jumlah unit UMKM di Indonesia 

Sumber : Badan Pusat Statistik,2020 
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah  mencapai 64 juta pada tahun 2018, angka tersebut mencapai 99% 

dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dimana 8 tahun 

sebelumnya tepat pada tahun 2010 jumlah UMKM sebanyak 52 juta, maka 

dapat dilihat dalam data tersebut bahwa setiap tahunnya jumlah UMKM di 

Indonesia meningkat pesat (BPS,2019). Di sisi lain jumlah UMKM di 

Provinsi Lampung sampai dengan desember 2020 berdasarkan data dari 

Dinas Koperasi dan UKM di Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung 

berjumlah 110.359 unit. (Altumnews.com, 2020). 

Pada bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh 

virus corona terjadi di Wuhan dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh 

Cina, wabah ini menyebar begitu cepat hingga ke seluruh dunia. Indonesia 

sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-

19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan 

Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 

(Sukur, 2020).  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 UKM melaporkan bahwa pada tahun 2018, jumlah 

UMKM di Indonesia adalah sekitar 64.194.057, 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 
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ekonomi setara dengan 97%. Sementara 3 persen sisanya dibagi-bagi pada 

sektor industri besar (Kemenkop, 2018). 

Penyebaran virus COVID-19  memukul perekonomian Indonesia, 

termasuk pelaku usaha. Pemerintah memberikan dukungan industri sebesar 

Rp 70,1 triliun dan dunia usaha sebesar Rp 150 triliun. Kementerian 

keuangan (Kemenkau) mencatat, dunia usaha yang terdampak signifikan 

adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Databooks, 2020). 

Kemenkau juga mengkaji bahwa pandemi 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 (Susilo dkk, 2020). Modal utama 

pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM 

yang handal dan kuat. Namun, selama ini UMKM masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kendala terutama kendala belum adanya kesamaan mindset 

antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk 

ketersediaan laporan keuangan dan bussines plan (rencana pengembangan 

usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan 

UMKM.  

Pelaksanaan akuntansi merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena 

keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi dan 

anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. 

Padahal dengan adanya laporan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM 

untuk mengembangkan usahanya. Bukan hanya untuk kemudahan 
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memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban 

dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang 

terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan dalam 

usaha (Rejeki dan Kautsar, 2020).  

Pengetahuan akan pentingnya laporan keuangan bagi pelaku UMKM saat 

ini masih minim, kebanyakan masih merasa takut jika keuangannya diketahui 

oleh pemerintah sehingga akan dikenakan pajak. Padahal, pelaku UMKM 

bisa mengajukan keberatan atas pembayaran pajak jika belum mampu secara 

ekonomis, pemahaman ini sangat perlu disosialisasikan kepada pelaku 

UMKM supaya mereka terdorong untuk mengelola bisnis secara professional 

(Silvia dan Azmi, 2019). Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah 

yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan yang dijual dan 

jumlah piutang/ hutang, serta menggabungkan uang sendiri dengan uang 

usahanya.    

Beberapa contoh misalnya pelaku usaha sering melakukan kesalahan 

dengan tidak memisahkan uang hasil usaha dengan uang pribadi. Mencampur 

adukkan dua jenis uang yang seharusnya beda peruntukan semacam ini 

mengakibatkan UMKM tiba-tiba mengalami kekurangan uang tunai untuk 

operasional harian. Masalah yang cukup dominan muncul dalam 

pengembangan UMKM adalah terkait dengan pemahaman mengenai 

informasi akuntansi. Sebagian besar UMKM tidak melakukan pencatatan 

dengan baik, bahkan tidak ada pencatatan sehingga menimbulkan masalah 

keuangan yang imbasnya perkembangan UMKM menjadi terhambat. 
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Lembaga kredit formal seperti bank saat ini telah banyak menyediakan 

fasilitas kredit usaha yang sifatnya lunak. 

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM 

Rulli Nuryanto mengatakan agar UMKM dapat terus berkembang dan 

terdorong untuk naik kelas di era Revolusi Industri 4.0 ini pemerintah 

menempuh enam program strategis seperti : 

1) Perluasan akses pasar produk dan jasa UMKM.  

2) Akselerasi pembiayaan dan investasi.  

3) Kemudahan dan kesempatan berusaha.  

4) Meningkatkan daya saing produk dan jasa UMKM.  

5) Pengembangan kapasitas manajemen SDM UMKM dan meningkatkan 

koordinasi lintas (Kemkopukm,2019). 

Pemerintah tentu butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk dari 

Ikatan Akuntan Indonesia agar tujuan tersebut dapat tercapai, terutama 

dalam mendorong tata kelola keuangan UMKM menjadi lebih baik dan 

tertib sehingga UMKM lebih bankable. Dalam rangka mewujudkan UMKM 

Indonesia yang maju Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) 

untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien, 

dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi tantangan terbesar UMKM 

Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan, sehingga 

menghambat pertumbuhan dan peran UMKM sebagai penopang ekonomi 

Indonesia di masa depan (IAI, 2016). 
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Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pendorong laporan keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh 

akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Standar 

ini terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini memudahkan entitas untuk 

menyusun laporan keuangan (IAI,2016). 

Penggunaan SAK EMKM adalah standar yang diberlakukan untuk 

pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebagai penyerdahaan dari SAK 

ETAP yang memudahkan penyusunan laporan keuangan dan akses bank, 

Meskipun SAK EMKM bisa dibilang sederhana, namun dapat memberikan 

informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. penerapan SAK 

EMKM tidak begitu saja dapat diterima oleh pihak UMKM, hingga saat ini 

masih banyak UMKM yang tidak menerapkan akuntansi yang sesuai standar 

(Janrosi, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti, kurangnya 

pengetahuan dalam bidang akuntansi, tingkat pendidikan yang rendah, 

kurangnya kemampuan usaha dalam mengelola usahanya dan lamanya usaha 

yang dijalankan. Namun seperti yang dijabarkan di empat permasalahan ini 

praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak 

kelemahan.  

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pendorong penyusunan laporan keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga 

memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri 

perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat 
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mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Karena harapan dari 

penerbitan SAK EMKM ini adalah untuk membantu dalam pengembangan 

UMKM di Indonesia, maka seharusnya SAK EMKM ini diimplementasikan 

secara optimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM di 

Indonesia yang belum mengetahui adanya SAK EMKM ini sehingga belum 

dilaksanakan dengan optimal (Satria dan Hendyka, 2020). Salah satunya yaitu 

di Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satiya, Sabrina dan Mulyani 

(2020) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh sedangkan 

skala usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan 

berbasis SAK EMKM. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rezeki dan 

Kautsar (2020) menyatakan bahwa Lama usaha berpengaruh signifikan 

positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM diterima. Karena semakin lama usaha yang tempuh 

UMKM maka semakin besar tingkat transasksi dan kompleksitas suatu usaha 

sehingga dapat mendorong pengelola untuk belajar dan berpikir tentang solusi 

untuk menghadapi pembukuan. Sedangkan menurut penelitian Silvia dan 

Azmi (2019) Lama usaha tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha 

UMKM terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM 

terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis berminat 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR – 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH  (SAK 

EMKM) DI BANDAR LAMPUNG”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah – masalah yang dapat di 

diidentifikasi adalah : 

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemahaman 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM ? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK EMKM  ? 

3. Apakah skala usaha berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK EMKM ?  

4. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK EMKM ? 

5. Apakah pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan, skala usaha dan umur 

usaha secara bersama – sama berpengaruh terhadap pemahaman 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk menemukan bukti empiris yaitu : 

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan akuntansi  terhadap pemahaman  

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 

2. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 

3. Untuk menguji pengaruh skala usaha terhadap pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 

4. Untuk menguji pengaruh umur usaha terhadap pemahaman penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 

5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan, skala 

usaha dan umur usaha secara bersama-sama terhadap pemahaman 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :   

1. Bagi Akademisi 

Dapat memperoleh pengetahuan tentang laporan keuangan dalam Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan dapat memperoleh pemahaman 

tentang beberapa karakteristik para pelaku usaha mengenai pentingnya 

pelaporan keuangan dalam UMKM berdasarkan SAK EMKM. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian diharapkan agar dapat lebih memotivasi para pelaku 

UMKM agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM 
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dan untuk pihak Pemerintah sebagai sarana peningkatan pelatihan 

pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM agar dapat 

bersaing di pasar global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


