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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA UMKM DI KOTA PONTIANAK 
 

Ira Grania Mustika 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 

 
Abstrak 

 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting pada perekonomian 
Indonesia. Masalah yang umum ditemui pada sebagian besar  UMKM adalah penyusunan 
laporan keuangan yang belum dilaksanakan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada  
UMKM di kota Pontianak.Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik UMKM di 
Kotamadya Pontianak. Hasil analisis deskriptif menunjukkan masih rendahnya penyusunan 
laporan keuangan oleh UMKM di kota Pontianak. Hasil pengujian data secara statistik  
menunjukkan sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, dan budaya 
organisasi berpengaruh positif terhadapimplementasi SAK EMKM pada UMKM sedangkan 
umur usaha tidakberpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM.  
 
Kata Kunci : EMKM, Akuntansi, Penyusunan Laporan Keuangan 
 
Pendahuluan 

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi usaha kecil di 
Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. Hanya saja pada kenyataannya, belum banyak pelaku UMKM 
yang sadar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Alasan yang banyak digunakan adalah 
karena ketidaktahuan atas kewajiban tersebut serta sulitnya untuk menyusun laporan 
keuangan karena faktor sumber daya manusia. UMKM berharap mampu menyusun laporan 
keuangan sesuai dengan standar akuntansi karena mereka tahu bahwa laporan keuangan 
memiliki banyak manfaat, misalnya memudahkan akses ke perbankan dan memenuhi 
kewajiban perpajakan. Hanya saja kompleksitas dan minimnya pemahaman atas standar 
akuntansi keuangan (SAK) membuat mereka seringkali mengabaikan ketentuan tersebut.   

Penyusunan laporan keuangan oleh UMKM dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyak 
penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi serta penyusunan laporan keuangan pada 
UMKM.  Holmes dan Nicholls (1988) menyatakan skala usaha, umur usaha, sektor industri, 
dan pendidikan pemilik/manajer berpengaruh terhadap penyiapan dan penggunaan informasi 
akuntansi pada perusahaan kecil di Australia. Solovida (2003) menyatakan umur perusahaan, 
masa memimpin perusahaan, pendidikan formal pemilik/manajer, pelatihan  akuntansi yang 
diikuti pemilik/manajer, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap penyiapan dan 
penggunaan informasi akuntansi.  

Penelitian ini mencoba menguji faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi 
SAK EMKM pada UMKM yang ada di Kota Pontianak. SAK EMKM tergolong baru dan 
memang disusun oleh IAI untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan UMKM. Ada 
beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM 
yang ada di Kota Pontianak. Faktor-faktor tersebut antara lain sosialisasi SAK EMKM, 
tingkat pendidikan pemilik, skala usaha, umur usaha, dan budaya organisasi.  

 
 



Konferensi Akuntansi Khatulistiwa, [26 November 2018] 

119  

Kajian Pustaka 
Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro adalah 
usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Kecil adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
atau cabang 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.  

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga 
kerja, menurut Badan Pusat Statistik batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah. 
1.Usaha Mikro: usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan 
anggota keluarga yang tidak  dibayar; 2.Usaha Kecil: usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 
19 orang; 3.Usaha Menengah: usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 99 orang.  

Sedangkan definisi UMKM menurut Bank Indonesia (BI), UMKM adalah perusahaan 
atau industri dengan karakteristik berupa. 1.Modalnya kurang dari Rp 20 juta; 2.Untuk satu 
putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; 3.Memiliki aset maksimum Rp 
600 juta di luar tanah dan bangunan; dan 4.Omzet tahunan = Rp 1 miliar. 

 
Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM) 

Berdasarkan SAK EMKM (2016,1), Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas 
tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi 
definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-
turut. 

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016,2) adalah untuk menyediakan 
informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 
tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor 
maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan 
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Berdasarkan SAK EMKM (2016,9), laporan keuangan minimum terdiri dari: 
(a)Laporan posisi keuangan pada akhir periode; (b)Laporan laba rugi selama periode; 
(c)Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang 
relevan. Pada laporan keuangan yang disusun, entitas harus mengidentifikasi secara jelas 
setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan SAK EMKM 
(2016,10), entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu 
untuk pemahaman informasi yang disajikan: (a) Nama entitas yang menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan; entitas (b) Tanggal akhir periode pelaporan dan periode 
laporan keuangan; (c) Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan (d) Pembulatan angka yang 
digunakan dalam penyajian laporan keuangan.  
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Pengaruh Sosialisasi SAK ETAP terhadap Implementasi SAK ETAP  
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology(UTAUT) menyatakan bahwa 

penentu pengguna teknologi informasi salah satunya adalah pengaruh sosial (social influnce) 
yaitu sejauh mana persepsi suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan 
sistem baru (Vanketesh dkk., 2003). Sosialisasi yang diterima pemilik UMKM  merupakan 
pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi persepsi pemilik UMKM untuk menerapkan SAK 
EMKM. Pemberian sosialisasi SAK EMKM yang dilakukan oleh pihak eksternal UMKM 
yaitu IAI atau lembaga lainnya mampu memberikan pemahaman pemilik terkait SAK EMKM 
dan memberikan pengaruh kepada pemilik UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dalam 
menyusun laporan keuangan perusahaan. Pemahaman terkait SAK EMKM eratkaitannya 
dengan proses pemberian sosialisasi, apabila pemilik UMKM mendapatkan sosialisasi SAK 
EMKM dengan baik, maka pemahaman mereka terkait SAK EMKM menjadi lebih baik dan 
mendukung proses implementasi SAK EMKM. Penelitian Holmes dan Nicholls (1988) 
menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif terhadap sejauh mana penyediaan 
informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam perusahaan kecil. berdasarkan hasil 
tersebut. Muncul dugaan apabila pemilik UMKM mendapatkan sosialisasi SAK EMKM, 
maka dapat berpengaruh terhadap penyediaan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 
EMKM. Sehingga semakin sering sosialisasi SAK ETAP yang diperoleh  pemilik UMKM, 
maka akan berpengaruh terhadap semakin diterapkannya SAK EMKM dalam menyusun 
laporan keuangan UMKM. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Sosialisasi EMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Implementasi SAK EMKM 
Human Capital Theory menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan 
kapasitas belajar dan produktivitasnya. Jadi pendidikan dapat berfungsi meningkatkan 
produktivitas dan berperan sebagai sinyal kemampuan (Zahro dan Wahyundaru, 2015:120). 
Pendidikan formal pemilik dapat berpengaruh terhadap pengetahuan tentang akuntansi, 
karena materi akuntansi didapatkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan 
akuntansi yang lebih tinggi terutama didapatkan apabila seseorang menempuh pendidikan 
dengan jurusan akuntansi. Menurut Gray (2006), pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap  
peningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, 
dan eksploitasi) dari pengetahuan baru. Solovida (2003:25) menyatakan pemilik atau manajer 
perusahaan kecil dan menengah sangatlah dominan dalam menjalankan usaha dalam  
perusahaan, kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah 
sangat ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Murniati (2002) juga 
menyatakan bahwa persiapan yang memadai dalam penggunaan informasi akuntansi pada 
suatu entitas usaha cenderung dimiliki oleh pengusaha yang mempunyai jenjang pendidikan 
formal lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha dengan jenjang pendidikan formal yang 
rendah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H2 : tingkat pendidikan pemilik berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Skala Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 
Unified Theory of Acceptence and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan bahwa 

adopsi sistem informasi dapat digunakan apabila adanya kondisi yang mendukung 
(Facilitating Condition). Menurut Gray (2006) semakin besar ukuran perusahaan 
berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu 
memperkerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik, sehingga mendukung 
implementasi SAK ETAP. Hasil penelitian Aufar (2014) menyatakan bahwa ukuran usaha 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Murniati (2002) menemukan adanya 
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pengaruh yang positif signifikan antara skala usaha dengan penyediaan dan penggunaan 
informasi akuntansi. Demikian juga dengan penelitian Holmes dan Nicholls (1988) 
menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap tingkat penyediaan informasi 
akuntansi. Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Skala usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Umur Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 
Pinasti (2001) berpendapat lama suatu usaha berdiri dapat memberi pengaruh terhadap 

persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Umur perusahaan yang sudah berjalan cukup 
lama memungkinkan pengusaha tersebut lebih mementingkan laporan keuangan atau justru 
mengabaikannya.  
Holmes dan Nicholls (1989) memperlihatkan bahwa penyediaan informasi akuntansi 
dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang 
berdiri selama 10 tahun atau kurang, menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutori, 
informasi akuntansi anggaran, informasi akuntansi tembahan untuk digunakan dalam 
pengambilan keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri selama 11-20 tahun. studi 
ini juga menyatakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk tujuan membuat keputusan 
dibandingkan dengan perusahaan yang lebih tua usianya. Hipotesis yang diajukan pada 
penelitian ini adalah: 

H4 : Umur usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi SAK EMKM 
Budaya perusahaan atau organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja 

dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasional (Holmes 
dan Marsden, 1996 dalam Solovida, 2003). Solovida (2003) menyatakan berdasarkan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan budaya, ditemukan bahwa dimensi kultur mempunyai 
pengaruh terhadap partisipasi dan kinerja manajerial. Perusahaan yangmempunyai budaya 
organisasi yang baik maka akan berdampak terhadap implementasi SAK EMKM. Solovida 
(2003:29) menyatakan bahwa dilihat dari dimensi kebudayaan Hofstede, ada perbedaan 
antara bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika Serikat, sehingga penerapan akuntansinya 
berbeda. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan dimensi kebudayaan perbedaan kekuasaan 
yang luas dimana penyebaran kekuasaan tidak merata di dalam organisasi dan biasanya 
terpusat di satu tangan.  

Solovida (2003:29) menyatakan bangsa Indonesia memiliki dimensi kebudayaan yang 
tergolong kepada dimensi kebudayaan menghindariketidakpastian yang lemah, dimensi 
kebudayaan kolektif, dan dimensi kebudayaan feminim. Semua kebudayaan tersebut 
mempengaruhi sikappimpinan puncak dan kepala bagian akuntansi antara lain: (1) 
yangdiutamakan adalah tujuan akhir dan mengabaikan cara mencapai tujuan, (2) suka 
menerabas (mencari jalan pintas), (3) lebih mementingkan kepentingan kelompok, (4) 
transaksi usaha secara lengkap (full disclosure) tidak efektiftidak transparan dan tidak 
mementingkan substansi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H5 : Budaya  Organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, karena melalui proses penyusunan 
hipotesis dan menguji secara empirik hipotesis yangdisusun (Ferdinand, 2014:9). Jenis data 
yang digunakan adalah data primer, data primer merupakan data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli. 
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Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, atau fakta-fakta yang terjadi. Penelitian 
deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisai (Sugiyono, 
2010:207). 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kota Pontianak. Jumlah 
UMKM yang ada di Kota Pontianak menurut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 
Kota Pontianak tahun 2018 berjumlah 17 ribu UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara convenience sampling/insidental sampling, teknik 
tersebut digunakan karena pertimbangan kemudahan. Convenince sampling/insidental 
sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 
kebetulan bertemu ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:124). Jumlah 
sampel yang didapatkan berdasarkan metode ini sebanyak 200 UMKM yang ada di Kota 
Pontianak. 
Variabel Penelitian 

Implementasi SAK EMKM (Y) 
Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel implementasi SAK EMKM 

merujuk dari pedoman SAK EMKM dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2016). 
Indikator tersebut mencakup siklus akuntansi yang dijalankan oleh perusahaan, pencatatan 
persediaan, kelengkapan laporan keuangan, periode penyusunan laporan keuangan, mengakui 
asset dan pemisahan antara asset dan kewajiban. 

Variabel implementasi SAK EMKM diukur dengan menggunakan skala semantic 
defferensial. Skala ini tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya 
terletak di bagian kanan menggaris, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri 
garis atau sebaliknya (Sugiyono, 2010:140).Dengan menggunakan skala tersebut, alternatif 
pilihan jawaban yang disediakan adalah angka 1 sampai 7, angka 1 berarti tidak dilaksanakan 
sampai dengan angka 7 berarti sepenuhnya dilaksanakan, semakin tinggi angka semakin 
tinggi tingkat implementasi SAK EMKM. Terdapat 7 pilihan jawaban untuk memberikan 
kemudahan bagi responden dalam mengukur implementasi SAK EMKM yang mereka 
jalankan. 

Sosialisasi SAK EMKM (X1)  
Sosialisasi SAK EMKM dalam penelitian ini adalah sosialisasi SAK EMKM yang 

diperoleh oleh pemilik UMKM. dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, 
Ikatan AkuntanIndonesia (IAI), atau lembaga lainnya. Sumber informasi SAK EMKM dapat 
berasal dari (1) Media seperti koran, majalah, maupun internet, (2) Seminar atau pelatihan 
akuntansi, (3) Instansi Pemerintah, (4) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan (5) Lembaga 
sosial lainnya.   

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5, nilai 1 untuk jawaban tidak 
pernah, nilai 2 untuk jarang, nilai 3 untuk kadang-kadang, nilai 4 untuk sering, dan nilai 5 
untuk sangat sering. 

Tingkat Pendidikan Pemilik 
Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal 

pemilik, yaitu pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain: Sekolah Dasar 
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, dan 
Sarjana. Indikator tingkat pendidikan pemilik pada penelitian ini diukur dengan memberikan 
nilai 0 jika tidak tamat SD, 1 jika pendidikan SD, 2 jika SMP, 3 jika SMA/SMK, 4 jika 
Diploma, 5 jika S1, dan 6 untuk S2. 
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Skala Usaha  
Skala usaha merupakan ukuran yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang dapat diukur dari total aktiva, total pendapatan, dan  
jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Indikator skala usaha yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Holmes dan Nicholls  
(1988) yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki UMKM. Total aktiva dan 

total pendapatan perusahaan tidak digunakan sebagai indikator karena dikhawatirkan 
responden tidak mengetahui secara pasti total aktiva yang dimiliki dan total pendapatan 
perusahaan, sehingga data yang didapatkan kurang akurat. Untuk mengukur variabel skala 
usaha menggunakan angka absolut berdasarkan jumlah tenaga yang dimiliki UMKM. 

Umur Usaha  
Umur usaha merupakan lamanya perusahaan berdiri yang dihitung dari  
tahun perusahaan berdiri. Umur perusahaan diukur berdasarkan waktu(dalam tahun) 

sejak pendirian perusahaan sampai dengan penelitian ini dilakukan. Umur usaha diukur 
dengan menggunakan angka absolut dari umur usaha dalam tahun. 

Budaya Organisasi  
Budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang 

dianut bersama oleh para anggota organisasi dan  mempengaruhi cara mereka bertindak 
(Robbins dan Coulter, 2010:63).Indikator untuk mengukur budaya organisasi yang digunakan 
berpedoman pada 7 (tujuh) dimensi kebudayaan menurut Robbins dan Coulter (2010)yang 
terdiri atas :a.Inovasi dan Pengambilan Risiko;  b.Perhatian terhadap detail;c.Orientasi hasil;  
d.Orientasi manusia;  e.Orientasi tim;  f.Agresivitas; dan  g.Stabilitas. Variabel budaya 
organisasi diukur dengan menggunakanskala likert 1 sampai 5, dengan alternatif jawaban 
sangat tidak setuju hingga sangat setuju, angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju yang 
berarti mempunyai budaya organisasi rendah, hingga angka 5 untuk jawaban sangatsetuju 
yang berarti mempunyai budaya organisasi sangat baik.  

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi berganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK ETAP (X1), tingkat pendidikan 
pemilik (X2), skala usaha (X3), umur usaha (X4) dan budaya organisasi (X5) terhadap 
implementasi SAK EMKM (Y) pada UMKM di kota Pontianak. Persamaan yang akan diuji 
adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ε  
Dimana : 
(X1) :sosialisasi SAK ETAP  
(X2) :tingkat pendidikan pemilik  
(X3) :skala usaha,  
(X4) :umur usaha   
(X5):  budaya organisasi   
(Y) :implementasi SAK EMKM   
 

Hasil dan Pembahasan 
Responden penelitian ini adalah pemilik UMKM yang berada di kotamadya Pontianak. 

Terdapat 200 orang responden pemilik UMKM yang mengisi kuesioner. Hasil pengujian 
statistik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel T Sig Kesimpulan 
Sosialisasi SAK ETAP  2.302 0.044 Pengaruh postif signifikan 
Tingkat pendidikan pemilik 2.426 0.016 Pengaruh postif signifikan 
Skala usaha  3.710 0.023 Pengaruh postif signifikan 
Umur usaha   1.253 0.235 Tidak berpengaruh 
Budaya organisasi   4.654 0.034 Pengaruh positif signifikan 

Sumber : data olahan, 2018 
 

Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM terhadap Implementasi SAK EMKM 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK 
EMKM pada UMKM. Pengaruh sosialisasi SAK EMKM ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi sosialisasi SAK EMKMyang diperoleh pemilik UMKM, maka semakin tinggi pula 
implementasi SAK EMKM pada UMKM.  

Sosialisasi SAK EMKM merupakan pemberian sosialisasi oleh pihak-pihak terkait 
sepertiDinas Koperasi dan UMKM Kotamadya Pontianak  dan Ikatan Akuntan Indonesia. 
Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal UMKMmampu menambah 
pengetahuan pemilik terkait SAK ETAP dan memotivasi pengusaha/manajer untuk 
menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan. 

 
Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pendidikan pemilik berpengaruh positif dan signifikan  terhadapimplementasi SAK EMKM 
pada UMKM. Pengaruh tingkat pendidikan pemilik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan pemilik, maka semakin tinggi pula implementasi SAK EMKM pada 
UMKM di Pontianak.  

Tingkat pendidikan pemilik merupakan pendidikan formal terakhir yang dimiliki 
pemilik UMKM.Pendidikan formal akan memudahkan pemilik UMKM dalam memahami 
akuntansi, terutama apabila seseorang pernah menempuh pendidikan dengan jurusan 
akuntansi. Pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menyerap (termasuk 
akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru (Gray,2006). 

 
Pengaruh Skala Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruhpositif dan signifikan skala usaha terhadapimplementasi SAK EMKM pada UMKM. 
Pengaruh skala usaha ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skala usaha, maka 
semakintinggi pula implementasi SAK EMKM pada UMKM.Dari hasil analisis deskriptif 
dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini mempunyai tenaga kerja 1 
sampai 4 orang, tergolong dalam usaha mikro yaitu sebanyak 118 atau 59% dari 200 
responden.  

Gray (2006) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan berimplikasi 
perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebihmampu memperkerjakan 
karyawan dengan keahlian yang lebih baik. Dari pendapat tersebut, dapat diartikan semakin 
besar skala usaha, perusahaan dapatmemperkerjakan karyawan khusus bagian akuntansi, 
sehingga mendukung implementasi SAK EMKM. Pinasti (2001) menemukan bahwa ukuran 
usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin 
tingginya tingkat transaksi perusahaansehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran 
usaha dapat mendorong  
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seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. 
 
Pengaruh Umur Usaha terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa umur usaha tidak 
berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa umur usaha terbanyak berada pada rentang umur 1 – 4 tahun yaitu sebanyak 114 usaha 
atau sebanyak 57% dari 200 responden.Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil 
penelitian yang berbeda-beda, antara lain penelitian Holmes dan Nicholls (1988) yang 
menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh negatif terhadap penyiapan dan penggunaan 
informasi akuntansi.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang berdiri selama 
10 tahun atau kurang, menyediakan lebih banyak informasi akuntansi statutori, informasi 
akuntansi anggaran, informasi akuntansi tambahan untuk digunakandalam pengambilan 
keputusan, berbeda dengan perusahaan yang berdiri 11-20 tahun.Studi ini juga menyatakan 
bahwa semakin muda usia perusahaan terdapat kecenderungan untuk menyatakan informasi 
akuntansi yang ekstensif untuktujuan membuat keputusan yang dibandingkan dengan 
perusahaan yang lebih tua usianya, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rudiantoro 
dan Siregar (2012). Sementara hasil penelitian Das dan Dey (2005) menemukan 
adanyapengaruh positif anatar umur usaha terhadap frekuensi melakukan pembukuansecara 
teratur, hasil tersebut sejalan dengan penelitian Astuti (2007).  

Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap 
implementasi SAK ETAP pada UMKM karena ada usaha yang sudah lama berjalan tetapi 
belum melaksanakan pembukuan akuntansi tetapi ada juga UMKM yang baru berjalan tetapi 
sudah melaksanakan pembukuan. Kondisi ini muncul karena biasanya usaha yang sudah lama 
berjalan sudah memiliki pola pencatatan sendiri, usahanya sudah berkembang,dan biasanya 
dipegang langsung oleh pemilik. Sedangkan pada bisnis yang baru berjalan, ada 
kecenderungan dari pengusaha muda untuk lebih giat mencari informasi dan mengembangkan 
usahanya di masa yang akan datang. Salah satunya dengan memahami pembukuan secara 
akuntansi.  

 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Implementasi SAK EMKM 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap implementasi SAK EMKM 
padaUMKM. Pengaruh budaya organisasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya 
organisasi UMKM, maka semakin tinggi pula implementasi SAK EMKM. Holmes dan 
Marsden (1996 dalam Solovida, 2003) menyatakan budaya perusahaan atau organisasi 
mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan 
bawahannya untuk mencapai kinerja organisasional.  

Perusahaan yang mempunyai budaya organisasi yang baik maka akan berdampak pada 
sikap terhadap implementasi SAK EMKM semakin baik.Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Solovida (2003) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 
terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. 
Selain itupenelitian Soeters dan Schreuder (1988 dalam Solovida, 2003) 
mengemukakanditemukannya interaksi antara budaya organisasi terhadap sistem akuntansi 
suatuperusahaan di suatu negara. Dengan kata lain, kebudayaan nasional dan organisasional 
pada suatu negara sangat mempengaruhi penerapan sistem akuntansi di negara tersebut, 
sistem akuntansi negara tersebut sama artinya penerapan sistem akuntansi perusahaan. 
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Kesimpulan dan Saran 
Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi SAK EMKM 
berpengaruh positif terhadap implementasi SAK MKM. Hal ini berarti bahwa semakin sering 
UMKM mendapatkan sosialisasi SAK EMKM  maka semakin tinggi implementasi SAK 
EMKM pada UMKM. Tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan pemilik UMKM maka semakin tinggi implementasi SAK EMKM 
padaUMKM.Skala usaha berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM 
padaUMKM. Hal ini berarti semakin besar skala usaha maka semakin tinggi implementasi 
SAK EMKM pada UMKM.Umur usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK 
EMKM padaUMKM. Umur usaha tidak berpengaruh secara signifikan dapat disebabkan 
karena kepribadian pemilik UMKM, motivasi yang dimiliki pemilik UMKM, danpersepsi 
pemilik UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan. Budaya organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM. Hal ini berarti 
semakin baik budaya organisasi UMKM  
semakin tinggi implementasi SAK EMKM pada UMKM. 
 
Implikasi Penelitian Yang Akan Datang 

Penelitian yang dilakukan ini lebih banyak menggunakan responden yang berada pada 
usaha kecil dan menengah dan lebih sedikit pada usaha mikro, sehingga pada penelitian 
berikutnya lebih focus pada usaha mikro untuk menemukan apakah SAK EMKM bisa 
diterapkan secara maksimal. Faktor penentu dalam teori Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (UTAUT) yang digunakan pada penelitian ini hanya faktor penentu ketiga 
dan keempat yaitu pengaruh sosial dan fasilitas yang mendukung, sehingga pada penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan keempat faktor penentu dalam teori UTAUT yaitu ekspektasi 
terhadap kinerja, ekspektasi terhadap upaya, pengaruh sosial, dan fasilitas yang mendukung.  
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