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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan yang pesat di era digital dan modern di ikuti pula dengan 

pertumbuhan dan perkembangan pada sektor-sektor usaha, tidak terkecuali pada 

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut data Kementrian Koperasi dan 

UMKM 2019, perusahaan yang dikategorikan UMKM di Indonesia hingga tahun 

2019 mencapai 65,4 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 10,47% 

sepanjang tahun 2015 dengan proporsi UMKM di Indonesia saat ini mencapai 

99,99% dari total jumlah pelaku usaha skala nasional di Indonesia. UMKM tidak 

hanya mengalami pertumbuhan secara Nasional, tetapi juga dalam skala regional. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah UMKM yang 

telah memiliki ijin UMKM terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang tahun 2019, UMKM di Kota Semarang yang 

telah memiliki ijin UMKM hingga tahun 2019 berjumlah 17.567 pelaku UMKM 

dari awal tahun 2015 yang berjumlah 996 UMKM. 

Pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang terus meningkat setiap 

tahunnya menunjukan bahwa adanya kemunculan UMKM baru setiap tahun. 

Adanya pertambahan UMKM baru setiap tahunnya perlu mendapatkan dukungan-
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dukungan agar UMKM baru dapat bersaing dengan kompetitor UMKM lainnya 

dan dapat mencapai keberhasilan. Keberhasilan UMKM yang perlu didukung ini 

tidak terlepas dari bagaimana UMKM mengambil peran penting dalam ekonomi 

nasional. Peran penting tersebut dapat dilihat dari Kedudukannya sebagai pemain 

utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja 

terbesar, pemeran penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, menjaga 

neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor masyarakat sehingga mengurangi 

tingkat kemiskinan (Tedjasuksmana, 2014).  

Peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional dapat dilihat pada 

data Kementrian Koperasi dan UMKM 2019 pada sumbangan Produk Domestik 

Bruto mencapai 57,14% pada tahun 2019. Selain itu, peran UMKM dalam 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia berdasarkan data Kementrian Koperasi dan 

UMKM 2019, UMKM berkontribusi sebesar 96,92% persen atas penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia selama tahun 2019. Jumlah ini terus mengalami 

penurunan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dengan penurunan sebesar -2,975% 

sejak tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan UMKM secara efektif 

membantu perekonomian di Indoenesia dan berperan penting dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini menarik untuk 

diperhatikan lebih lanjut terutama pada faktor-faktor apa saja yang dapat 
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mendukung keberhasilan UMKM karena tidak terlepas dari peran-peran penting 

UMKM yang guna dapat mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan 

hidup masyarakat. 

Dalam Teori Resource-Based View (RBV) atau yang dikenal dengan teori 

berbasis pandang sumber daya dikemukakan pertama kali oleh Wernerfelt (1984) 

yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan daya 

saing usaha dengan kompetitor lainnya, pemilik usaha didorong untuk 

mengembangkan sumber daya internal secara superior. Teori ini dinilai potensial 

dalam mencapai keberhasilan suatu usaha dan mempertahankan keberhasilan 

tersebut. Paulus & Murdapa (2016) membuktikan bahwa pemanfaatan Teori 

Resource-Based View pada Ritel Minimarket di Kota Madiun dengan Implikasinya 

terhadap strategi dan keunggulan bersaing bahwa pemanfaatan sumber daya 

internal perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan prestasi minimarket tersebut.  

Teori RBV ini lebih lanjut dikembangkan oleh Barney (1991) yang 

mengemukakan, bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh sumber daya 

internal yang dikelompokan menjadi tiga kategori : (1) Sumber daya fisik, meliputi 

semua pabrik, peralatan, lokasi, teknologi dan bahan baku. (2) Sumber daya 

manusia, meliputi pegawai, pelatihan, pengalaman, kepandaian, pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. (3) Sumber daya organisasi, meliputi 

struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, hak paten, merk 

dagang, hak cipta, database dan sebagainya. 
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Menurut Y. Ernawati (2018) mengungkapkan bahwa permasalahan UMKM 

yang tidak kalah penting merupakan permasalahan pengelolaan dana. Pengelolaan 

dana yang baik merupakan pengelolaan dana yang tidak terlepas dari penanan 

pencatatan akuntansi dan penggunaan  akutansi tersebut sebagai informasi bagi 

usaha itu sendiri. Melalui penggunaan informasi akuntansi, pemilik usaha 

mendapatkan informasi memadai mengenai pengelolaan dana dan perkembangan 

kemajuan yang ada pada usaha nya. 

Salah satu sumber daya internal yang dapat mendorong keberhasilan usaha 

yaitu sumber daya organisasi. Menurut Tanny & Rr. Rooswanti Putri A.A., S.Kom., 

(2017) Sumber daya orgnisasi merupakan aset tak berwujud utama bisnis. 

Informasi akuntansi yang digolongkan kedalam aset tak berwujud dalam usaha 

merupakan bagian dalam sumber daya organisasi perusahaan. Penggunaan 

informasi akuntansi pada kegiatan usaha itu sendiri menunjukan adanya upaya 

menggunakan sumber daya internal yang ada pada usaha guna mendorong 

keberhasilan usaha. Namun dalam beberapa penelitian, penggunaan informasi 

akuntansi terutama pada UMKM masih tergolong kurang mengingat pentingnya 

penggunaan informasi akutansi dalam kegiatan usaha. Pinasti (2007) dalam 

Ningsih (2016) mengungkapkan bahwa pengusaha kecil di Indonesia tidak 

menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam kegiatan 

pengelolaan usahanya. Sedangkan Ermalina (2013) dalam Ningsih (2016) juga 

berpendapat bahwa pencatatan keuangan tidak perlu dibuat karena UKM merasa 
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kesulitan dan tidak penting karena tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Hal ini menunjukan bahwa meskipun penggunaan informasi akuntansi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha, namun dalam 

pelaksanaannya UMKM masih mengalami kesulitan dikarenakan faktor 

pendidikan dan pengetahuan akan akuntansi serta bagaimana melakukan 

pencatatan yang tepat. Peran penting penggunaan informasi akuntansi dalam suatu 

usaha serta peraturan yang mencantumkan bahwa pentingnya penggunaan 

informasi akuntansi telah dipaparkan. Namun dalam penerapannya dilapangan, 

masih banyak usaha-usaha yang tidak menerapkan informasi akuntansi dalam 

kegiatan usahanya. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih 

lanjut bagaimana penggunaan informasi akuntansi dapat mendorong keberhasilan 

UMKM yang ada di Kota Semarang.   

Akuntansi sendiri merupakan serangkaian instrumen yang akan menjadi sebuah 

sistem infromasi didalam perusahaan yang dapat berguna dalam meningkatkan 

keberhasilan usaha dan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Output 

akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi informasi akuntansi yang 

dapat digunakan pemilik usaha sebagai dasar pengendalian, perencanaan, 

pertimbangan dan pengambilan keputusan usaha sehingga dapat memaksimalkan 

keberhasilan usaha. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Gordon & Miller 

dalam Susanto & Gudono (2007) yang berpendapat bahwa informasi akuntansi 
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merupakan salah satu alat yang digunakan manajer untuk menghadapi persaingan 

bisnis dalam mencapai keberhasilan usaha.  

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi bagi UMKM di Indonesia 

sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pemerintah telah 

menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi akuntansi bagi 

UMKM. Selain itu kemudahan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan 

bagi UMKM juga sudah tertulis dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas (SAK ETAP) yang khusus mengatur bagaimana laporan keuangan 

dalam UMKM secara terstruktur.  

Peneltian mengenai pentingnya penggunaan informasi akuntansi dalam 

mencapai keberhasilan usaha pada UMKM juga telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti lain. Wibowo & Kurniawati (2015) mengungkapkan bahwa penggunaan 

Informasi Akuntansi memiliki pengaruh sebesar 59,30% dalam mencapai 

keberhasilan usaha pada 60 UKM sentra konveksi di Kecamatan Tingkir karena 

penggunaan informasi dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengambilan 

keputusan dalam usaha tersebut.  

Penelitian lain dilakukan oleh Anggara (2015) yang melakukan penelitian 

pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha dengan 

menggunakan variabel independen Laporan keuangan, perencanaan yang efektif, 

pengambilan keputusan, penentuan HPP, penentuan harga jual, pada 116 UKM 
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keranjinan bahan kulit di Bantul Yogyakarta. Penelitian ini menunjukan bahwa 

informasi akuntansi secara simultan  berpengaruh  terhadap keberhasilan usaha. 

Ningsih (2016) juga berpendapat demikian, penelitian yang dilakukan pada 32 

pengusaha industri kerajinan di Jember menunjukan bahwa penggunaan informasi 

akuntansi pada usaha kerajinan di Jember berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan usaha.  

Penelitan yang dilakukan oleh Wibowo & Kurniawati (2015) menyatakan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan s0ebagai variabel yang 

perlu dipertimbangkan yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Variabel tersebut 

diantaranya tingkat pengetahuan akuntansi pengelola/pemilik usaha, minat 

pengelola usaha untuk melakukan pencatatan binis dan kepemilikan laporan 

keuangan. Pada riset ini, peneliti ingin mengembangkan penelitian Wibowo & 

Kurniawati (2015) dengan menambahkan variabel Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

Pemilik Usaha sebagai variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha pada 

UMKM.  

Pemilihan variabel pengetahuan akuntansi pemilik usaha ini sendiri 

berdasarkan bahwa masih terdapatnya kelemahan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Wibowo & Kurniawati, (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pemilik 

UMKM dinilai masih kurang dalam melakukan pembukuan dan dalam melakukan 

pencatatan keuangan. Maka dari itu peneliti memilih variabel pengetahuan 

akuntansi apakah berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan usaha mikro, 
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kecil dan menengah di Kota Semarang. Selain itu, berdasarkan pada teori RBV 

yang dikemukakan oleh Barney (1991) yang mengkategorikan sumber daya 

internal menjadi tiga, salah satunya sumber daya manusia. Pengetahuan sendiri 

merupakan bagian dari sumber daya manusia berdasarkan kategori yang 

digolongkan oleh Barney (1991).  

Pengetahuan akuntansi sendiri merupakan pengetahuan tentang fakta, konversi, 

dan klasifikasi (Ernawati et al., 2016 dalam Fatimah et al., 2018). Pengetahuan 

tentang klasifikasi meliputi jurnal dan buku besar, sedangkan koversi adalah 

pengetahuan tentang laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan poisisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Pengetahuan akuntansi pemilik dapat tercermin melalui perlakuan 

pemilik usaha dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan kata lain praktik 

akuntansi dalam suatu usaha mencerminkan tingkat pengetahuan akuntansi pemilik 

usaha.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2015) menyatakan bahwa 

keterbatasannya pengetahuan dari para pelaku usaha akan informasi akuntansi 

dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sama halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wibowo & Kurniawati (2015) yang menyatakan dalam 

penelitiannya terdapat kelemahan bahwa pengetahuan pemilik usaha akan 

akuntansi masih tergolong rendah. Namun, menurut penelitian Utami (2018) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan pemilik, skala usaha dan umur 
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usaha terhadap keberhasilan kinerja usaha dengan menggunakan informasi 

akuntansi sebagai variabel moderasi, pengetahuan akuntansi memiliki pengaruh 

yang positif dan siginifikan terhadap keberhasilan kinerja usaha UKM makanan 

khas di Kabupaten Banyumas. Utami (2018) juga mengungkapkan bahwa ketika 

pendidikan formal pemilik usaha tinggi dan didukung dengan pelatihan akuntansi 

yang sering maka keberhasilan kinerja usaha juga meningkat. Tambunan, (2019) 

mengungkapkan hal yang serupa bahwa pengetahuan akuntansi dapat diidentifikasi 

dari pengalaman pemilik usaha atau manajer pada pertisipasinya dalam program 

pelatihan akuntansi yang pernah diikuti.  

Terdapatnya pro dan kontra antara penggunaan informasi akuntansi dan 

pengetahuan akuntansi pemilik usaha yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha ini menjadi menarik untuk di teliti bagaimana pengaruhnya terhadap UMKM 

di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan responden pada Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah di Kota Semarang yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM 

yang berjumlah 17.594 usaha hingga Desember tahun 2019. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pengunaan Informasi Akuntansi 

dan Tingkat Pengetahuan Akuntansi Pemilik Usaha terhadap Keberhasilan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti dapat menarik 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan UMKM di Semarang ? 

2. Apakah pengetahuan akuntansi pemilik usaha berpengaruh positif terhadap 

keberhasilan UMKM di Semarang ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh penggunaan informasi 

akuntansi terhadap keberhasilan UMKM di Semarang.  

2. Untuk mengetahun tingat pengaruh pengetahuan akuntansi pemilik 

usaha terhadap keberhasilan UMKM di Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teori 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris untuk 

penelitian berikutnya dan dapat mengembangkan riset Wibowo & 
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Kurniawati (2015)  dengan menambahkan variabel tingkat pengetahuan 

akuntansi pemilik usaha terhadap keberhasilan UMKM di Semarang. 

2. Manfaat Praktek 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan 

pentingnya penggunaan informasi akuntansi dan dapat menjadi informasi 

bagi pemilik UMKM bahwa penggunaan informasi akuntansi dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam keberhasilan usahanya. 

Serta bagi Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang dapat memberikan 

pelatihan dan penyuluhan secara berkala mengenai praktek pencatatan 

akuntansi yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga 

dapat mendukung keberhasilan UMKM yang ada di Kota Semarang. 
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1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wibowo & Kurniawati (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan usaha kecil dan 

menengah pada sentra konveksi di kecamatan tingkir kota salatiga. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika penulisan pada 

penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan menjelaskan 

teori yang akan digunakan, konsep dan bukti penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Berisi sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

gambaran umum terkait obyek penelitian, defini dan pengukuran variabel 

yang akan digunakan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

 Merupakan hasil dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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BAB V  PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran dari analisis penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.


