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1.1LatarBelakangMasalah

Usaha kecilmerupakan bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau

sekelompokorangdengansejumlahmodaltertentudanmendirikanusaha

dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan

mengembangkanprosesbisnisyangfleksibel(SonyWarsono,2010:5).

Studidibeberapanegaraberkembangmenunjukkanbahwausahakecil

memilikiperanyangcukupstrategisdalam meningkatkanpertumbuhan

ekonomi,penyerapantenagakerjamelaluipenciptaanlapanganpekerjaan,

sertamengatasikemiskinan.

UMKM saat ini menjadi usaha yang paling dominan dalam

perekonomian Indonesia.Presentase UMKM mencapai98,33 persen

denganjumlahusahasekitar26,7jutausaha.Tenagakerjayangterserap

dalam UMKM sangatbesar,yaitumencapai53,6jutadaritotal70,3juta

orang.(BPS,2017)

UMKM jugamemilikidayatahantinggidalam menghadapikondisi

krisisekonomi.Diantaraselangwaktuantara2006dan2016ini,Indonesia

mengalamisebuahguncanganekonomiditahun2008yakniketikaterjadi

krisisekonomiglobalyang berdampakpadaperekonomianIndonesia.

Sebelumnyapadatahun1998 punIndonesiatelahdiujidengankrisis

moneter.DayatahanUMKM terhadapguncanganekonomiterekam dalam
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sejarahperjalananperekonomianIndonesia.

SemakinmeningkatnyajumlahdankontribusiusahakecildiIndonesia,

pemerintahdanlegislatifmembuktikanperhatiannyaterhadapusahakecil

denganmeluncurkanUMKM yangdiaturdiUUNo20tahun2008secara

singkatdalam pasal7,yangberisiPemerintahdanPemerintahDaerah

menumbuhkan Iklim Usahadengan menetapkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang meliputiaspekpendanaan,sarana dan

prasarana,informasiusaha,kemitraan,perizinan usaha,kesempatan

berusaha,promosidagangdandukungankelembagaan.

Perludiketahuipulabahwatidakhanyamodalyangsangatberperan

dalam keberlangsungan usaha suatu entitas,namun juga darisisi

pengelolaanmodaljugapentinguntukdiperhatikan,agarusahatersebut

berjalan secara baik, efisien dan maksimal. Informasi mengenai

pengelolaanmodalitusendiri,dapatdiketahuimelaluiinformasikeuangan

atauinformasiakuntansiyangdisajikanolehperusahaandalam bentuk

laporankeuangan.Informasiakuntansimerupakanbagianyangterpenting

dariseluruh informasiyang ada diperusaahaan khususnya yang

berhubungandengankeuangan

Permasalahan yang masih dihadapi pengusaha kecil adalah

permasalahan dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan informasi

akuntansidalam pengelolaanusahanyadikarenakanmerekamemandang

bahwaakuntansitidakterlalupenting.DiKabupatenGresiksendiri,usaha

kecilyangmemakaiinformasiakuntansidalam usahanyahanya0,8%dari
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keseluruhanjumlahUKM diKabupatenGresik.(DiskoperindagKabupaten

Gresik).

Tidak adanya atau kurangnya penggunaan dan penyelenggaraan

informasiakuntansidalam pengelolaan usaha kecilditentukan oleh

persepsipengusaha kecilatas informasiakuntansi.Masih banyak

dijumpaidaripelaku usaha kecilyang merasa bahwa usaha yang

dilakukan masih terlalu kecildan kerumitan yang selalu ada,serta

kesulitan dalam mempelajari ilmu akuntansi. Selain itu mereka

memandangbahwadalam menerapkanakuntansiitumemerlukanbiaya

yang besar,dengan demikian tidak adanya kecukupan dana untuk

memperkerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk

mempermudahpelaksanaanprosesakuntansi.Padadasarnyajikasebuah

sistem mampumemberikankegunaanpadapenggunanyamakasistem

tersebutakanditerimadenganbaikdanbegitupulasebaliknya,apabila

sistem tersebut tidak bermanfaat atau menyulitkan maka akan

ditinggalkanolehpenggunanya.

Oleh karena itu, untuk dapat mendorong pengusaha kecil

menyelenggarakandanmenggunakaninformasiakuntansitergantungdari

persepsipengusaha kecil.Dimana persepsiiniberpengsruh terhadap

perilakudansikapsehari-hariyangdalam kegiatanusahanyasehingga

dapatmempengaruhikeberhasilanusahanya.

Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdiuraikandiatas,makapeneliti

mengambiljudulPersepsiPengusaha KecilAtas InformasiAkuntansi
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Dalam KeberhasilanUsaha.

1.2RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakang,makapermasalahanyangakandikaji

dalam penelitianiniadalah“Bagaimanapersepsipengusahakecilatas

informasiakuntansidalam keberhasilanusaha?”

1.3TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dalam penelitian,maka

penelitiinimemilikitujuan“Untukmenggambarkanpersepsipengusaha

kecilataspenerapaninformasiakuntansiterhadapkeberhasilanusaha”

1.4ManfaatPenelitian

Penelitianyangdilakukanolehpenelitidiharapkandapatbermanfaatbagi

semuapihakyangmembacanyamaupunyangsecaralangsungterkait

didalamnya.Adapunmanfaatpenelitianiniadalah:

1.Bagipelaku usaha kecil,hasilpenelitian diharapkan dapatlebih

memotivasipelakuusahakeciluntukmenggunakaninformasiakuntansi

dalam kegiatanusahanya.

2.Bagipenelitiselanjutnya,hasilpenelitiandiharapkandapatdijadikan

sebagailiterature untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai

pengetahuanpelakuusahakecildalam penggunaaninformasiakuntansi

dalam kegiatanusahanya.

1.5KontribusiPenelitian

Penelitian inimengacu pada penelitian Hanum (2013)dengan judul
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PengaruhPersepsiPengusahaKecilAtasInformasiAkuntansiKeuangan

TerhadapKeberhasilanPerusahaan(SurveiPadaUsaha-UsahaKecilDi

Kota Medan)menelitiapakah ada pengaruh positif darimotivasi,

kepribadian dan proses belajaratas informasiakuntansiyang mana

apakah akan berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya dengan

menggunakanmetodekuantitatif.

PenelitianinijugamengacukepadaPengaruhPenyelenggaraandan

Penggunaan InformasiAkuntansiTerhadap PersepsiPengusaha Kecil

AtasInformasiAkuntansi:MetodeEksperimen,(Pinasti2007).Penelitian

inibertujuanuntukmengujipengaruhpenyelenggaraandanpenggunaan

informasiakuntansiterhadappersepsipengusahakecilatasinformasi

akuntansi,melaluimetodeeksperimen.

Penelitian selanjutnya Pengaruh Penggunaan InformasiAkuntansi

Terhadap Keberhasilan Usaha KecilMenengah (StudiPada Sentra

KonveksiDiKecamatan TingkirKota Salatiga),(Alex Wibowo 2015).

Penelitianinginmembuktikansecaraempirispengaruhdaripenggunaan

informasiakuntansiterhadapkeberhasilanUKM (UsahaKecilMenengah).

PenelitianinijugamengacukepadapenelitiankualitatifJeniWardi

(2014),denganjudulPenerapanPencatatanKeuanganPadaUsahaKecil

Dan Menengah (Studi pada Usaha Lopek BugiDanau Bingkuang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pencatatan

keuanganpadapemilikusahakecildanmenengahLopekBugiDanau

BingkuangKecamatanTambangKabupatenKampar.
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KontribusipenelitianinidenganpenelitianHanum,MarganiPinasti,

AlexWibowoadalahdimanamerekamenggunakanpenelitankuantitatif,

sedangakanpenelitianinimenggunakanmetodekualitatif.

KontribusipenelitianinidenganpenelitianJeniWardiadalahdimana

penelitiannya membahas tentang penerapan pencatatan keuangan,

sedangkan penelitian inimembahas tentang persepsipenggunaan

informasi akuntansi diamana didalamnya juga tentang pencatatan

keuangan.


