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Oleh  : 
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Abstraksi 
 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan unit usaha yang dikelola 
oleh kelompok masyarakat maupun keluarga. UKM mempunyai peran yang 
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah yang besar. Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi 
akuntansi merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Kelemahan ini 
merupakan faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UKM dalam 
mengembangkan usaha sebagaimana pendapat, Hadiyahfitriah (2006), 
mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan 
informasi akuntansi sangat tergantung pada kemampuan pemilik untuk 
menjalankan teknis akuntansi. tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui dan menguji pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman, jenis 
usaha dan skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi usaha 
kecil Dan Menengah (Ukm) di Sidoarjo 

Populasi dalam penelitian ini pemilik usaha kecil dan menengah yang 
tersebar di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. (Disperindag dan Dinas Koperasi dan 
Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur) yaitu sebanyak 218 unit. 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 orang pemilik UKM. Teknik 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel 
berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.  Data yang dipergunakan 
adalah data primer yaitu data yang berasal dari perusahaan. Sedangkan analisis 
yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan 1).Variabel latar 
belakang pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 
usaha kecil dan menengah di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo.2.Variabel 
pengalaman memimpin berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi 
pada usaha kecil dan menengah di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo.3.Variabel 
jenis UKM tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 
usaha kecil dan menengah di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. 4.Variabel Skala 
Usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil 
dan menengah di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dewasa ini menjadikan 

persaingan usaha semakin ketat, hanya perusahaan yang memiliki berbagai 

keunggulan kompetitif dalam mengelola berbagai informasi, sumber daya 

manusia, alokasi dana, penerapan teknologi, system pemasaran dan pelayanan 

yang akan mampu memenangkan persaingan.  

Menyadari berbagai keterbatasan yang dimiliki, pada umumnya usaha 

kecil mempunyai strategi tersendiri, yaitu dengan membuat produk yang khusus, 

unik, dan spesial dengan daerah pemasaran yang tidak terlalu jauh sehingga 

perilaku konsumen dapat benar-benar dipahami serta komunikasi dengan 

konsumen berjalan cepat, disamping juga menghindari bersaing langsung dengan 

usaha besar, keterbatasan permodalan menjadikan mereka bersifat luwes dan 

sering menghasilkan inovasi-inovasi untuk dapat berkembang menjadi besar. 

Bidang keuangan, ada hal-hal yang sering diabaikan para pengusaha kecil, 

kebanyakan mereka tidak atau belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan yang baik, terutama usaha kecil perorangan. Pengendalian keuangan 

umumnya tanpa pedoman terinci per tahun, tri wulan, perbulan atau mingguan. 

Kelemahan ini seringkali terungkap ketika mereka akan mengambil kredit di 

bank, kebanyakan mereka belum memiliki sistem pembukuan yang teratur dan 

tertib. 
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 2

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan unit usaha yang dikelola 

oleh kelompok masyarakat maupun keluarga. UKM mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah yang besar. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM menunjukkan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada sektor UKM 

mencapai 96 persen (2000-2006) terhadap total tenaga kerja yang tersebar di 

sembilan sektor ekonomi Indonesia. UKM juga memberikan kontribusi terhadap 

produk domestik bruto sebesar 40%, serta mempunyai potensi sebagai salah satu 

sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas (Indonesia 

Small Business Research Center,2003). 

Peran yang strategis, mengembangkan UKM bukan hal yang mudah. 

UKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, (Najib, 2006) 

mengungkapkan faktor yang menghambat perkembangan UKM antara lain; (1) 

kurang pengetahuan tentang pasar, (2) bargaining power lemah, (3) minimnya 

modal, dan (4) rendahnya teknologi. Selain itu UKM juga menghadapi beberapa 

tantangan eksternal, antara lain; (1) munculnya globalisasi yang berakibat 

meningkatnya persaingan pasar, (2) lemahnya pengaturan dan penengakan 

hukum, (3) rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk UKM 

dalam negeri, dan (4) belum meluasnya dukungan infrastruktur yang memadai 

bagi sentra-sentra produksi UKM. Sementara Dodge dan John, Xeeli dan Allan, 

(1999) dan Barbara, et al (2000), mengatakan bahwa permasalahan bidang 
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 3

pemasaran, keuangan, dan manajemen sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan UKM. 

Ketidakmampuan menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi 

merupakan salah satu kelemahan dari sisi manajemen. Kelemahan ini merupakan 

faktor utama yang mengakibatkan kegagalan UKM dalam mengembangkan usaha 

sebagaimana pendapat, Haron dan Bala, (1994) dalam Hadiyahfitriah (2006), 

mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan 

informasi akuntansi sangat tergantung pada kemampuan pemilik untuk 

menjalankan teknis akuntansi. Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi UKM, 

karena merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk 

pengambilan keputusan, (Nicholls dan Holmes, 1988).  

Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan 

mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh 

pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. Selain itu informasi akuntansi juga berguna dalam 

rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di 

masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan 

produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses produksi (Johnson & 

Kaplan, 1987). 

Gordon dan Miller dalam Gudono (2007), berpendapat bahwa informasi 

akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk membantu 

menghadapi persaingan bisnis. Informasi akuntansi menghasilkan informasi yang 

relevan dan tepat waktu untuk perencanaan, pengendalian, pembuatan keputusan 
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dan evaluasi kinerja. Informasi akuntansi memungkinkan manajemen untuk 

mengimplementasikan strategi dan melakukan aktivita soperasional yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 

 Penelitian ini dilakukan pada sektor Usaha Kecil dan menengah di wilayah 

Sidoarjo dimana di daerah ini masih sangat potensial sekali dalam hal 

pengembangan sentra industri kecil dan menengah, baik industri rumah tangga 

maupun usaha kecil untuk pertanian atau jasa pariwisata dan jasa umum yang 

memiliki tenaga kerja 1-19 orang dan mempunyai modal sendiri tidak lebih dari 

150 juta rupiah serta turnover tidak melebihi 600 juta rupiah pertahun.  

 Pada umumnya usaha kecil mempunyai strategi tersendiri, yaitu dengan 

membuat produk yang khusus, unik, dan special dengan daerah pemasaran yang 

tidak terlalu jauh sehingga perilaku konsumen benar-benar dipahami serta 

komunikasi dengan konsumen berjalan cepat, disamping juga menghindari 

bersaing langsung dengan usaha besar, keterbatasan permodalan menjadikan 

mereka bersifat luwes dan sering menghasilkan inovasi-inovasi untuk dapat 

berkembang menjadi besar. 

Dalam bidang keuangan, ada hal-hal yang sering diabaikan para 

pengusaha kecil, kebanyakan tidak atau belum menerapkan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan yang baik, terutama usaha kecil perorangan. Pengendalian 

keuangan umumnya tanpa pedoman terinci pertahun, triwulan, per bulan atau 

mingguan, kelemahan ini seringkali terungkap ketika mereka akan mengambil 

kredit di bank, kebanyakan mereka belum memiliki system pembukuan yang 
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teratur dan tertib, hal lain yang sering dianggap remeh adalah tidak adanya 

batasan tegas dan jelas antara harta pribadi dengan usaha. 

Seorang pengusaha yang juga pemilik tunggal sering mengabaikan gajinya 

sendiri atau anggota keluarganya yang ikut terlibat dalam usaha, dalam bidang 

pembukuan dana administrasi, banyak pengurus usaha kecil yang tidak 

membiasakan diri membuat catatan-catatan tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi 

dalam usahanya, data transaksi, keuangan, janji-janji dagang, harta, persediaan 

dan sebagainya sangat terbatas sekali. 

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi UKM 

di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-undang UKM No. 9 tahun 

1995 dan Undang-undang perpajakan No 2 Tahun 2007 tentang Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, pemerintah maupun komunitas akuntansi 

telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi 

akuntansi bagi UKM.  

Kenyataannya, sebagian besar UKM di Indonesia belum 

menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi dalam pengelolaan usahanya. 

Salah seorang manajer Klinik UKM dan Koperasi Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI), Idrus (2000), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki 

pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami 

pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha, pengusaha kecil 

memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan  

Salah satu permasalahan dalam sisi manajemen adalah lemahnya 

penyelenggaraan akuntansi. Sebagaimana dipahami bahwa keberadaan akuntansi 
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sangat bermanfaat bagi UKM, karena merupakan alat yang dapat membantu 

pengambilan keputusan bisnis. Selain itu informasi akuntansi juga berguna dalam 

rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di 

masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan 

produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses produksi. Rendahnya 

tingkat pendidikan pengarajin disinyalir adalah salah satu penyebab lemahnya 

kemampuan pengrajin menyelenggarakan dan menggunakan teknik teknik 

akuntansi. Faktor lainnya adalah kesadaran sebagian besar pengrajin terhadap 

pentingnya keberadaan akuntansi yang masih rendah. Sebagian besar para 

pengrajin beranggapan bahwa akuntansi adalah sesuatu yang menyulitkan dan 

justru menjadi beban terseniri. 

Masa manajer memimpin perusahaan atau lamanya sesorang memimpin 

perusahaan akan menentukan tingkat pemahaman akan pentingnya akuntansi 

dalam sebuah perusahaan, semakin lama usia seseorang memimpin perusahaan 

maka semakin bertambah kebutuhannya akan berbagai informasi, dan tentunya 

informasi tersebut hanya bisa didapatkan jika perusahaan menyelenggarakan 

teknik akuntansi secara benar, (Holmes dan Nicholls, 1988 dan 1999; Murniati, 

2002; Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006). Umur perusahaan adalah lamanya 

perusahaan beroperasi, semakin lama perusahaan beroperasi, maka kebutuhan 

informasi semakin kompleks. Hal ini disebabkan tuntutan dari pekembangan yang 

dialami oleh perusahaan, (Holmes dan Nicholls, 1988 dan 1999; Murniati, 2002; 

Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006). 
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Pelatihan seputar akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan 

seorang manajer terhadap penguasaan teknis akuntansi, semakin sering seorang 

manajer mengikuti palatihan akuntansi, maka semakin baik kemampuan manajer 

tersebut dalam menggunakan informasi akuntansi, (Holmes dan Nicholls, 1988 

dan 1999; Murniati, 2002; Grace, 2003 dan Hadiyahfitriyah, 2006). Variabel 

informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kondisi yang ada pada UKM yang dijadikan obyek dalam penelitian, hal ini 

mengingat hampir sebagian besar dari UKM belum menjalankan tehnik-tehnik 

akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), akan tetapi kegiatan 

akuntansi yang ada pada UKM masih sebatas berupa pembukuan-pembukuan 

sederhana, meskipun hanya berupa pembukuan sederhana akan tetapi laporan 

keuangan yang disajikan nantinya dapat ditelusuri kebenaran dan kewajarannya 

sampai pada bukti transaksi.  

Sedangkan kondisi UKM di wilayah Sidoarjo menurut hasil penelitian 

tahun 2004 hingga sekarang yang dilakukan oleh Levika dan Devi (2000), salah 

satu kendala utama para pengusaha UKM ketika memutuskan ingin memulai 

suatu usaha adalah besarnya modal yang dibutuhkan sebab kebanyakan dari UKM 

tersebut masih belum menggunakan laporan akuntansi, sehingga ketika pada saat 

mengajukan kredit modal banyak yang tidak disetujui untuk alokasi menyewa 

atau membeli tempat usaha.  

Pengusaha di Tanggulangin yang sudah lebih berani mencoba untuk 

menggunakan fasilitas kredit yang ditawarkan Bank atau pun dari koperasi simpan 

pinjam untuk membantu kebutuhan modal usaha, baik kredit yang diperoleh dari 
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Bank Pemerintah maupun Bank Swasta, digunakan untuk menambah stok atau 

persediaan barang dagangan yang meliputi penambahan jenis dan modal 

(kualitas), serta penambahan jumlah produk yang ada di outlet (kuantitas), serta 

melakukan ekspansi usaha dengan melakukan toko baru. 

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Pinasti, (2007) dengan judul ”Pengaruh Penyelenggaraan Dan Penggunaan 

Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi 

Akuntansi : Suatu Riset Eksperimen” menyatakan bahwa penyelenggaraan dan 

penggunaan informasi akuntansi terbukti secara empiris dalam riset eksperimen 

ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi 

akuntansi.  

Idrus (2000) menyatakan bahwa pengusaha kecil memandang akuntansi 

merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dijangkau. Bagi mereka, suatu proses 

akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. Hal terpenting bagi mereka 

adalah cara menghasilkan laba sebanyak mungkin dari usaha yang dijalankan 

tanpa direpoti dengan masalah pembukuan  atau akuntansi. 

Bentuk-bentuk pembukuan yang dijalankan pada sebagian besar UKM 

antara lain; buku kas masuk, kas keluar, buku persediaan, buku piutang (piutang 

uang maupun piutang barang), buku hutang (hutang uang maupun hutang 

barang.), buku inventaris (buku kekayaan), buku pembelian dan buku penjualan. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Usaha Kecil Dan Menengah 

(Ukm) di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  Apakah latar belakang pendidikan, pengalaman, jenis usaha 

dan skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi 

usaha kecil Dan Menengah (Ukm) di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo.? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun tujuan dalam 

penelitian ini yaitu : Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan, 

pengalaman, jenis usaha dan skala usaha terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi usaha kecil Dan Menengah (Ukm) di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. 

I. 4.  Manfaat Penelitian 

a.  Bagi Perusahaan 

Bahan masukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap (Ukm) di wilayah Tropodo Waru Sidoarjo. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah 

diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang 

memerlukan.   

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan dan digunakan bagi pembaca sebagai 

acuan untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini 

dimasa yang akan datang. 
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