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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Informasi Akuntansi dan 

Penyusunan Anggaran Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah yang 

berada di Tanjungpinang Kota dan yang terdaftar diKantor Dinas UKM Kota 

Tanjungpinang.Pengumpulan data menggunakan metode survey melalui 

penyebaran kuisioner.Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Yamane (1973) dalam buku supramono. 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu  

penelitian yang menggunakan pengujian-pengujian hipotesis dengan alat uji 

statistic melaluisoftware SPSS 17,dengan menggunakan uji validitas, 

ujireliabilitas, ujiasumsiklasik, ujinormalitas, ujimultikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda,ujiR
2
, ujihipotesis, uji signifikansi 

individual dan uji koefisien simultan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran informasi akuntansi 

berpengaruh fositif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha kecil menengah, 

hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung ˃ t tabel (2,658 ˃2,012) dan nilai 

signifikansi<taraf signifikansi (α) (0,011< 0,05).Sedangkan penyusunan anggaran 

tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha kecil menengah, hal ini dapat 

dilihat dari nilai t hitung ˃ t tabel (-0,571 < 2,012) dan nilai signifikansi<taraf 

signifikansi (α) (-0,571 ˃ 0,05). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang di 

lakukan Soetrisno (2010) bahwa penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manejerial. 

Setelah dilakukan uji F peran informasi akuntansi dan penyusunan 

anggaran berpengaruh fositif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha kecil 

menengah. Hal ini diliha tdarinilai F hitung ˃ F tabel (3,567 ˃ 3,20) dan nilai 

signifikansi<taraf signifikansi (α) (0,033 < 0,05). 

Kata kunci: Peran Informasi Akuntansi, Penyusunan Anggaran, dan 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya  perubahan persaingan pasar dibidang bisnis yang semakin 

meningkat, dizaman yang penuh persaingan saat ini menciptakan banyaknya 

persaingan yang sangat ketat dan terjaga. Mungkin hanya ada beberapa 

perusahaan yang mampu mengatasi berbagai keunggulan yang sangat 

konpetitif dalam pemasaran, pengolaan, agar usahanya dapat unggul dan 

menjadi nomor satu dalam persaingan bisnis dalam mencapai laba atau 

keuntungan. Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah bentuk usaha yang 

mampu bersaing dan bertahan dalam menghadapi krisis moneter atau krisis 

ekonomi global. 

UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar 

dalam memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternatif 

lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar 

mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah 

berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara 

Indonesia. 

UKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang 

berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial.UKM dapat 

membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini 



 
 
 
 
 

 

 
 

berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara 

Indonesia. 

Di Indonesia perusahaan kecil di hubungkan dengan kebijaksanaan 

pemerintah atau instansi yang membuat batasan disesuaikan dengan target 

ground mereka. Menurut undang-undang presiden RI No. 99 tahun 1998 usaha 

kecil Menengah ialah: 

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha 

yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 

untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Menurut Wirawan (2010), keberhasilan usaha kecil tidak lepas dari 

kerja keras pemilik yang mengelolahnya, kebijakan-kebijakan dari manajemen 

yang merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan yang mempengaruhi 

oleh persepsi pemilik terhadap akuntansi keuangan. 

Keberhasilan suatu Usaha Kecil Menengah (UKM) dipengaruhi  

dengan informasi akuntansi yang disebabkan dapat menunjang daya saing 

usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi bermacam-macam produk 

yang beredar didalam negri maupun diluar negri. Banyak keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki pada usaha kecil menengah (UKM), pada 

umumnya usaha kecil menengah (UKM) mempunyai bermacam-macam 

strategi atau gagasan baru yaitu untuk membuat produk yang berkwalitas ,unik 

dan memberikan potongan harga terhadap konsumenketerbatasan modal dapat 

dijadikan uasaha kecil menengah (UKM) lebih bersifat menarik dan terus 

membuat ide-ide baru untuk tercapainya keuntungan atau laba. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Pemakaian informasi yang memadai merupakan suatu alat bagi 

manajemen untuk menegendalikan usahanya yang tetap dalam 

pengawasan.Bentuk dari informasi akuntansi ialah laporan keungan yang 

mana didalamnya terdapat data akuntansi dan pembukuan meliputi data 

transaksi, jaji-janji tnsaksi, persediaan dan sebagainya. Usaha kecil menengah 

dikatakan bangkrut atau terhambat dikarenakan apabila para pelaku usaha 

tidak mengetahui persediaan dagang sebab tidak adanya proses pencatatan. 

Menurut Siregar (2003) penyusunan anggaran merupakan salah satu 

penunjang keberhasilan perusahaan penyusunan anggaran merupakan kegiatan 

rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan 

moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Menurut (Hansen & Mowen: 2000)  

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan 

perusahaan, yang berisikan rencana kegiatan dimasa datang dan 

mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk melukiskan anggaran dan proses penyusunan anggaran, 

layaknya sebagai suatu proyek pembangunan gedung berlantai tiga puluh. 

Untuk membangun gedung tersebut diperlukan waktu tiga tahun. Gedung 

tersebut akan dibangun berdasarkan cetak biru (blue print) dan berdasarkan 

rencana biaya yang dibuat oleh arsitek. Setiap bulan dibuat anggaran biaya 

untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap bagian 

gedung tersebut, sehingga keseluruhan pekerjaan gedung tersebut dapat 

terlaksana sesuai dengan blue print yang telah dibuat dengan rencana biaya 

yang telah disusun sebelum proyek dilaksanakan. Pengelolaan perusahaan 



 
 
 
 
 

 

 
 

tidak jauh berbeda dengan pengelolaan suatu proyek pembangunan gedung 

yang dijelaskan diatas. Untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima sampai 

sepuluh tahun, manajemen puncak menetapkan kearah mana perusahaan akan  

dicapai perusahaan dalam jangka panjang.  

Dalam proses penyusunan anggaran tersebut, ditunjuk manajer yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana kerja dan dialokasikan 

berbagai sumber daya yang diperlukan kepada manajer yang bersangkutan 

anggaran menjamin pelaksanaan rencana kerja dengan biaya yang sesuai 

dengan yang direncanakan dalam anggaran. Dengan demikian penyusunan 

anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan pencapaian blue print 

tentang program jangka panjang, yang mencakup pangsa pasar, produk dan 

teknologi produksi, kepegawaian, keuangan, citra perusahaan, sistem 

informasi manajemen, budaya perusahaan dengan biaya sesuai dengan yang 

dianggarkan sebelumnya. 

Berkembangnya UKM pada saat ini mendapat perhatian yang lebih 

serius dari berbagai kalangan.Masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku 

UKM antara lain mengenai pemasaran produk, teknologi, pengelolaan 

keuangan, kualitas sumber daya manusia dan permodalan.Salah satu masalah 

yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis UKM yaitu mengenai 

pengelolaan keuangan.Dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan 

mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang 

efektif, usaha yang memliki prospek untuk berhasil dapat menjadi 

bangkrut.Akuntansi merupakan kunci indi-kator kinerja usaha.Informasi yang 



 
 
 
 
 

 

 
 

disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna bagi pengambilan 

keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Informasi-

informasi tersebut memungkinkan para pelaku UKM dapat mengidentifikasi 

dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian 

mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Tanpa informasi akuntansi, masalah-

masalah yang sedianya dapat dihindari atau dipecahkan justru menjadi 

penyebab kebangkrutan usaha tersebut.Untuk itu, penting sekali bagi 

pengusaha untuk dapat mem-baca dan menafsirkan informasi akun-tansi. 

Paling tidak, setiap pengusaha dapat menghitung untung ruginya, akan tetapi 

yang paling penting untuk dapat memahami makna untung atau rugi bagi 

usahanya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Pinasti  dalam Nina Karlina 

(2012), menyatakan bahwa informasi akuntasi mempunyai pengaruh yang 

sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha, termasuk usaha kecil 

dan menengah.  

Mengingat pentingnya peran informasi akuntansi dan penyusunan 

anggaran  bagi suatu perusahaan dan usaha kecil menengah, maka dalam 

skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh peran 

informasi akuntansi dan penyusunan anggaran terhadap keberhasilan usaha 

kecil menengah yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan petingnya 

informasi akuntansi dan penyusunan anggaran terhadap keberhasilan usaha 

kecil menengah. Dengan alasan tersebut, maka peneliti mengambil 



 
 
 
 
 

 

 
 

judul“Pengaruh Peran Informasi Akuntansi dan Penyusunan Anggaran 

Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Di Kecamatan 

Tajungpinang Kota”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada Pengaruh antara Peran Informasi Akuntansi dengan 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah? 

2. Apakah ada Pengaruh  antara penyusunan anggaran terhadap Keberhasilan 

usaha kecil menengah? 

3. Apakah ada Pengaruh  antara peran informasi akuntansi dan penyusunan 

anggaran terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat disusun 

tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah Peran Informasi Akuntansi berpengaruh 

terhadap Keberhasilan Usaha  Kecil Menengah 

2. Untuk mengentahui apakah penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah (UKM) 



 
 
 
 
 

 

 
 

3. Untuk mengetahui apakah peran informasi akuntansi dan penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta 

mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan Penerapan Informasi 

Akuntansi  dengan Keberhasilan Usa Kecil Menengah (UKM). 

2. Bagi pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

bagi pembaca dan menyediakan informasi terkait penyusunan angaran dalam 

hubungannya dengan Keberhasilan Usa Kecil Menengah (UKM). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini akan di lanjutkan dengan sistematika penulisan yaitu 

sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulisan memaparkan berbagi macamn pokok 

penelitian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, dan tujuan dari 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB II : KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini penulis memaparkan hasil-hasil dari kajian pustaka 

baik secara deduktif maupun secara induktif. Dimana kajian 

deduktif diperoleh dari memberikan dasar teoritas yang akan 

dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan, sedangkan kajian 

induktif diperoleh dari penelusuran hasil karya penelitian 

sebelumnya dan dari jurnal ataupun seminar. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Penulisan metodologi penelitian ini diawalai dengan 

menentukan objek dari penelitian yang akan diteliti dengan 

menggunakan alat-alat yang diperlukan. Alat penelitian berupa 

observasi dan wawancara. 

BAB IV :  PEMBAHASAN  

Berdasarkan rumusan permasalahan tujuan penelitian dan 

pengolahan data dapat dilakukan pembahasan pada bab ini. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil-hasil 

kajian penelitian. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebehasilan Usaha Kecil dan Menengah 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sebuah gambaran usaha 

ke dalam jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih atau laba yang tidak 

lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) tidak termasuk aset tanah dan 

bangunan tempat di bangunnya usaha. Ekonomi produktif yang berdiri sediri, 

yang dikerjakan dengan induvidu atau badan usaha yang bukan dari anak 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau bentuk usaha yang besar 

yang memenuhi syarat Usaha Kecil sebagai mana yang dimaksud dalam UU 

No.20 tahun 2008 adalah sebagai berikut, yaitu : 

1. Menurut kreteria usaha mikro sebagai berikut : 

a. Memiliki  kekayaan bersih sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasu tanah dan bangunan tempat di bangunnya usaha 

tersebut 

b. Memiliki pendapatan penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000 (tiga ratus juta) 

2. Kreteria menurut Usaha Kecil sebagai berikut : 

a. Memeiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha di dirikan. 



 
 
 
 
 

 

 
 

b. Memiliki pendapatan penjualan pertahun lebih dari Rp.300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua 

meliar lima ratus juta rupiah). 

3. Kreteria Menurut Usaha Menengah yaitu : 

a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tampat usaha didirikan 

b. Mempunyai pendapatan penjualan pertahn lebih dari Rp. 2.500.000.00 

(dua meliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak banyak (lima 

puluh milyar rupih)  

Secara umum Usaha kecil menengah memiliki kelebihan dan daya 

tarik tersendiri yaitu : 

1. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa 

2. Mudah dalam proses pediriannya 

3. Prosedur hukumnya sederhana 

4. Mudah dibubarkan jika suatu saat dikehendaki 

5. Komunikasi dengan pihak luar sangat pribadi atau tertutup 

6. Umumnya mampu untuk bebas 

7. Relatif  tidak membutuhkan investasi atau modal yang terlalu banyak 

atau besar, tenaga kerja atau karyawan yang tidak berpendidikan 

tinggi. 

8. Sarana produksi yang tidak terlalu mahal 



 
 
 
 
 

 

 
 

9. Memiliki sifat ketergantungan dan semangat usaha terhadap pengusaha 

kecil lainya. 

10. Tidak memakai sarana tehnologi produksi 

Adapun karakteristik umum tentang usaha kecil menengah menurut 

Nina karlina (2012) adalah : 

1. Merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan dari cabang usaha 

lain. 

2. Merupakan peninggalan orang tua atau warisan. 

3. Merupakan wadah sebagai menambah penghasilan hidup. 

4. Merupakan lapangan pekerjaan baru bagi pemilik ataupun 

pengangguran. 

5. Usaha yang pemiliknya tidak mempunyai kesempatan dalam bidang 

lain dalam segi pendidikan ataupun tidak mempunyai keahlian lebih.  

Dan kelemahan usaha kecil menengah itu sendiri berkaitan dengan dua 

faktor yaitu faktor intrn dan faktor ektren. 

1. Faktor ektren yaitu : 

a. Tidak mengetahui sepenuhnya berapa kebutuhan modal (capital) kerja 

karena tidak adanya proses pencatatan kas (cahs). 

b. Pendapatan atau sumber modal yang tidak terlalu besar pada 

kemampuan pemilik. 

c. Perencanaan, penyusuan anggaran, dan progam pengendalian sering 

tidak ada bahkan belum ditetapkan. 

d. Karyawan bekerja diluar batas peraturan standar jam kerja. 



 
 
 
 
 

 

 
 

2. Faktor ekstern yaitu : 

a. Tidak pernah menganalisis perputaran uang dan penelitian pasar. 

b. Kekurangan dalam mendapatkan informasi bisnis serta lemah dalam 

promosi. 

c. Semua resiko ditanggung kepada pribadi atau pemilik uasaha. 

Serta kelebihanya yaitu usaha kecil pada umumnya mampu bertahan 

dalam mengatasi perekonomian yang di akibatkan naiknya inflasi di suatu 

negara . Tanpa modal yang besar dan bantuan pemerintah, usaha kecil mampu 

membantu nilai devisa  suatu negara dan mampu mangambil peran sebagai 

penyangga atau tiang  suatu perekonomian masyarakat kecil atau lapisan yang 

paling bawah. 

Usaha kecil memiliki andil yang cukup strategis dalam perkembangan 

perekonomian suatu negara sebagai berikut, yaitu : 

1. Banyaknya perusahaan besar yang bergantung pada perusahaan kecil dan 

barang yang di produksi oleh perusahaan kecil kebanyakkan tidak ada 

diproduksi oleh perusahaan besar. 

2. Sebagai kekuatan dalam perokomian dari masyarakat. 

Meskipun pada umumnya perusahaan usaha kecil ataupun perseorangan  

memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri. Kelebihan dan daya tarik itu 

yaitu:  

1. Pemilik menerima seluruh laba. 

2. Pada umumnya mampu untuk bebas. 

3. Bebas menentukan harga barang produksi dan jasa. 



 
 
 
 
 

 

 
 

4. Mempunyai semangat dan ketergantungan dengan pengusaha kecil lainya 

(kerja sama). 

5. Membarikan peluang pekerjaan dan inovasi baru bagi masyarakat yang 

tidak berpendidikan tinggi. 

6. Pertumbuhanya tidak teratur dan lambat. 

7. Dalam pengelolaan barang mungkin tidak memiliki keahlian manajerial 

yang handal. 

Dan pengertian keberhasilan usaha kecil menengah itu sendiri menurut 

(Dedi Haryadi dalam Nina Karlina 2012) adalah kelompok UKM yang mampu 

memanfaatkan sumber daya tersedia terutama yang bernilai ekonomi rendah 

termasuk limbah menjadi barang-barang yang benilai ekonomi tinggi. 

Keberhasilan Usaha biasanya membesarnya skala yang dimilikinya hal tersebut 

bisa dilihat dari tingkat kemajuan usaha itu sendiri dari tahun ketahun. Sebuah 

usaha kecil tidak akan tercapai keberhasilanya jika tidak ada faktor 

pendukungnya, yaitu: 

1. Selalu Berdoa dan Berusaha 

Manusia sebagai hamba Allah memiliki kewajiban untuk terus 

berdoa dan tawaduq dihadapannya, dan manusia dalam kaitannya dengan 

tujuan hidup maka ia harus selalu berusaha; jadi ketika ada usaha mesti di-

imbangi dengan doa demikian sebaliknya. Ketika kita hanya berdoa saja 

tanpa usaha tentu keberhasilan dan kesuksesan hanya benar-benar menjadi 

mimpi. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

2. Ingin Terus Selalu Belajar 

Keinginan untuk berubah dan juga mencapai keberhasilan dalam 

usaha harus didukung pula dengan keinginan kita untuk selalu belajar dan 

mengembangkan diri, karena jaman terus berkembang, tentu permasalahan 

dan tingkat persaingan juga semakin kompleks. 

3. Tidak Takut Gagal (Berani Ambil Resiko) 

Resiko merupakan bagian dari sebuah keberhasilan, semakin tinggi 

resiko semakin besar kemungkinan kita berhasil, karena keberhasilan penuh 

dengan tantangan, tidak ada sebuah keberhasilan tanpa usaha keras. 

4. Terus Ber-Inovasi  

Jangan pernah puas dengan apa yang telah dicapai,  terus 

melakukan perubahan terhadap hasil kerja adalah sebuah bentuk inovasi; 

produk yang monoton dan stagnan tanpa perubahan lambat laun akan 

dikalahkan oleh pesaing. Sebaik dan sebagus mungkin produk tersebut. 

5. Berorientasi Terhadap Hasil 

Pengusaha yang sukses selalu mengejar hasil yang lebih baik dari 

hasil yang sebelumnya. Mutu produk dan jasa pelayanan yang diberikan 

serta kepuasan pelanggan menjaddi perhatian utama setiap  waktu segala 

aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

6. Berorientasi pada masa depan 

Mempunyai gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir 

dari usaha yang dilaksanakan. Hal ini untuk dapat memberikan motivasi 



 
 
 
 
 

 

 
 

yang besar kepada para wirausaha untuk dapat melakukan kerja walaupun 

pada saat yang bersamaan hasil yang diharapkan masih belum juga dapat 

diperoleh. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka keberhasilan usaha kecil 

menengah dapat diartikan sebagai berikut : Usaha yang mampu mengelola 

sumber daya yang ada yang bernilai rendah untuk dijadikan barang yang 

bernilai tinggi. Dan faktor penunjang keberhasilan usaha itu sendiri dalah : 

1. Selalu berdoa dan berusaha 

2. Ingin terus selalu belajar 

3. Berani mengambil resiko 

4. Terus berinovasi 

5. Berorientasi terhadap hasil 

6. Berorientasi kemasa depan 

 

2.2 Peran Informasi Akuntansi 

Akuntansi adalah proses yang terdiri dari indenfikasian, pengukuran 

dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna dalam penilaian dan 

pengambilan keputusan mengenai usaha yang bersangkutan Soemarso (2000). 

Akuntansi menurut American institute of Certified Public Acoutants   

atau disingkat dengan AICPA adalah  “Akuntansi  ialah seni pencatatan, 

mengklasifikasikan, dan meringkas secara signifikan dan dalam bentuk uang, 

transaksi dan peristiwa yang berada di bagian paling sedikit, yang bersifat 

keuangan, dan menafsirkan hasil dari padanya”. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan defenisi diatas maka didapat kesimpulan bahwa akuntansi 

adalah proses pengindenfikasian, pengukuran, pencatatan, meringkas, 

mengelola, dan menyajikan data transaksi untuk dijadikan laporan kepada 

pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dalam perusahaan 

untuk mencapai keuntungan atau laba . 

Untuk lebih mempermudah penjelasan tentang pengertian akuntansi itu 

sendiri ialah hasil dari kegiatan akuntansi itu sendiri berupa informasi 

keuangan suatu kesatuan ekonomi. Informasi keuangan dapat berupa keuangan 

atau laporan-laporan lain yang bersifat keuangan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan satu kesatuan ekonomi meliputi bermacam- macam instansi seperti 

pemrintah, koprasi, dan swasta yang selanjutnya akan disebut dengan 

organisasi atau perusahaan. 

Adapun tujuan akuntansi menurut Soemarso (2000:4), adalah 

menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan.Tujuan dari akuntansi di gunakan untuk beberapa bagian 

yaitu bagi pihak intern dan ekstern : 

1. Bagi pihak intern 

a. Sebagai perencanaan 

Berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan  bahwa 

informasi ekonomi yang tepat dapat disusun rencana yang baik untuk 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

b. Setelah rencana dan  penerapan sistem akuntansi yang baik maka dapat 

di kontrol jalanya kegiatan perusahaan. 



 
 
 
 
 

 

 
 

c. Sebagai bahan pertanggung jawaban 

Setelah diadakan pencatatan terhadap semua transaksi 

perusahaan maka untuk selanjutnya dapat di susun laporan keuangan 

untuk disampaikan kepada pihak ekstern untuk dapat di nilai. 

2. Bagi pihak ekstern 

Akuntansi dapat digunakan sebagai alat bantu perusahaan untuk 

pengambilan keputusan  ekonomi atau bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

Dan Fungsi peran informsai akuntansi itu sendiri Menurut Suryo 

(2006), fungsi akuntansi adalah: 

1. Sebagai pencatatan 

 Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan sepanjang menjalankan 

bisnis maka catatan yang akan meneruskan langkah akuntansi untuk 

mendapatkan berbagai hasil yang diinginkan. 

2. Sebagai pengidenfikasian 

 Dengan cara memilah-milah berbagai dokumen pencatatan yang 

dikumpulkan secara gampang dapat membedakan mana catatan uang masuk 

dan mana catatan uang keluar. 

3. Pengukuran 

 Dengan hasil kegiatan akuntansi  akan menghasilkan berbagai ukuran 

yang tampak dalam angka-angka hasil pengolahannya dari pengukuran inilah 

pihak berkepentingan dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan sebuah 

bisnis. 

4. Pelaporan 



 
 
 
 
 

 

 
 

 Dengan adanya kegiatan akuntansi seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah berbagai laporan, laporan tersebut berbentuk laporan 

pengembangan modal dan laporan laba rugi. 

5. Membantu sebagai pengambilan keputusan 

 Dengan adanya kegiatan akuntansi dalam bisnis maka memberikan 

banyak data dan masukan sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat 

dan kongkrit waktu keputusan diambil. 

Peranan berasal dari kata peran, yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari 

pimpinan yang paling utama. Beberapa analisis mengasumsikan bahwa suatu 

konsep prihal apa yang dapat di lakukan induvidu atau seseorang yang penting 

bagi stuktur sosial atau masyarakat, peranan meliputi norma-norma atau 

peraturan-peraturan yang di kembangkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan 

yang membibing seseorang dalam masyarakat menurut  Soerjono Soekanto 

(2006). 

Sedangkan menurut (Menurut Triyono dalam Nina Karliana 2012) 

peranan dalam informasi akuntansi yaitu: 

1. Sebagai konsekuensi dari kompensasi insentif. 

2. Mengefaluasi kinerja induvidu atau seseorang. 

3. Sebagai peranan partisipasi budget dalam pengendalian perusahaan atau 

organisasi. 

Adapun para pemakai  informasi akuntansi itu sendiri terdapat dua 

pemakai yaitu pihak internal dan eksternal : 



 
 
 
 
 

 

 
 

1. Pihak Internal 

Informasi akuntasi menyediakan informasi bagi manajemen atau 

pihak yang terkait dalam informasi tersebut untuk melaksakan informasi-

informasi tertentu atas semua data yang diterimanya dan juga 

mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitar 

perusahaan. 

2. Pihah Eksternal 

a. Investor 

b. Kreditur 

c. Calon Kreditur 

d. Instansi Pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) 

Pihak-pihak tersebut memerlukan informasi keuangan untuk keperluan 

yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan investor dan 

kreditur memerlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan hak dan kepentingan mereka didalam perusahaan. Calon 

investor dan calon kreditur memerlukan informasi keuangan untuk 

pengambilan keputusan yang masing-masing  berkaitan dengan penentuan 

jumlah modal yang akan diinvestasikan dan jumlah kredit yang akan diberikan 

untuk perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Untuk direktorat jendral 

pajak memerlukan informasi keuangan untuk dasar pembuktian terhadap 

jumlah pajak yang terhitung dan dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas jelas bahwa peran informasi akuntansi 

sangat penting untuk keberhasilan suatu bisnis dilihat dari faktornya, 



 
 
 
 
 

 

 
 

berdasarkan keterangan yang telah diungkapkan  bahwa informasi ekonomi 

yang tepat dapat disusun rencana yang baik untuk pelaksanaan kegiatan 

perusahaan setelah dilaksakanya pencatatan pihak manajemen dapat 

membedakan secara gampang mana catatan uang masuk dan mana catatan 

uang keluar, catatan dapat dibedakan karena akuntansi akan menghasilkan 

berbagai ukuran yang tampak dalam angka-angka hasil pengolahannya dari 

pengukuran inilah pihak berkepentingan dapat mengetahui seberapa besar 

keberhasilan sebuah bisnis. Kegiatan akuntansi seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah berbentuk  berbagai macam laporan, laporan tersebut 

berbentuk laporan pengembangan modal dan laporan laba rugi. Laporan yang 

telah disebutkan akan memeberikan banyak data bagi manajemen agar 

manajemen dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat dan kongkrit 

untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

angar dapat dinilai. 

 

2.3 Penyusunan  Anggaran 

Menurut Abdul Halim (2009), penyusunan anggaran merupakan 

perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian 

(pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang.Anggaran 

merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana 

kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan 

program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu 



 
 
 
 
 

 

 
 

tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang 

diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. 

Menurut Charles, Srikant dan Goerge (2008:214), anggaran adalah 

pernyataan kuantitatif suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk 

suatu priode tertentu dan alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang 

perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut. 

Dalam bisnis, anggaran merupakan perancanaan laba (profit planning) 

adalah pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita dan 

tujuan perusahaan Carter, Wiliam K. (2009) 

Berdasarkan defenisi diatas maka didapat kesimpulan bahwa  

pengertian penyusunan anggaran itu sendiri ialah perancaan yang menyangkut 

rencana keuangan dan rencana kerja yang dibuat manajemen dalam melakukan 

kegiatan guna tercapainya suatu tujuan atau cita-cita. 

Menurut Abdul Halim (2009) adapun perencanaan anggaran meliputi 

sebilan perencanaan yaitu : 

1. Perencanan Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan memuat tentang rencana penjualan selama 

priode anggaran umumnya satu tahun, yang dinyatakan dengan satuan uang 

dan kuantitas penjualan. Anggaran penjualan disusun berdasarkan proyeksi 

penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Anggaran penjualan disebut sebagai 

anggaran kunci dalam proses penyusunan anggaran, karena anggaran 

tersebut  merupakan dasar penyusunan jenis anggaran yang lain seperti : 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

a. Anggaran Produksi 

b. Anggaran Biaya Non Produksi 

c. Anggaran Kas dan 

d. Anggaran Rugi Laba 

2. Perencanaan Anggaran Produksi 

Anggaran Produksi memuat tentang rencana unit yang diproduksi 

selama priode anggaran. Taksiran produksi ditentukan berdasarkan rencana 

penjualan dan persediaan yang diharapkan. Anggaran produksi merupakan  

dasar penyusunan  anggaran biaya produksi  yang meliputi anggaran biaya 

bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. 

3. Perencanaan Anggaran Biaya Produksi 

Seperti yang telah dijelaskan diatas anggaran biaya produksi 

meliputi, yaitu : 

a. Anggaran Biaya Bahan Baku 

Anggaran biaya bahan baku memuat taksiran bahan baku yang 

diperlukan dalam proses produksi, yang dinyataka satuan uang 

maupun kuantitas bahan baku. Dari anggran ini akan diketahui 

pembelian bahan baku yang dianggarkan, yag selanjutnya 

dugunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan anggaran 

rugi laba. 

b. Anggaran Biaya Tenaga Kerja 



 
 
 
 
 

 

 
 

Anggaran biaya tenaga kerja memuat taksiran biaya tenaga kerja 

selama priode anggaran, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 

penyusunan anggaran kas dan anggaran rugi laba. 

c. Anggran Biaya Overhead Pabrik 

Anggaran overhead pabrik memuat tentang taksiran biaya 

overhead pabrik selama periode anggaran yang digunakan dalam 

penyusunan anggaran kas dan anggaran rugi laba. 

4. Perancanaan Anggaran Kas 

Perencanaan anggaran kas berisi mengenai taksiran sumber dan 

penggunaan kas selama periode anggaran. Anggaran kas  disusun dari 

anggaran oprasi, dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran neraca. 

5. Perencanaan Anggaran Rugi-Laba 

Memuat mengenai taksiran rugi atau laba selama periode anggaran. 

Anggaran ini disusun dari anggaran oprasi , dan digunakan sebagai dasar 

penyusunan anggaran neraca. 

Menurut Abdul Halim (2009) anggaran neraca adalah anggaran yang 

berisi mengenai rencana posisi keuangan seperti aktiva, utang, dan modal pada 

awal dan akhir periode anggaran. 

Sedangkan Untuk perencanaan anggaran biaya nonproduksi, terdiri atas 

anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, masing-

masing memuat taksiran biaya pemasaran dan biaya administrasi serta umum. 

Biaya ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan anggaran 

rugi laba.  



 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penyusunan anggaran adalah proses pernyataan kwantitatif, perencanaan 

keuangan yang meliputi perencanaan laba (profit planning) yang dibuwat  

manajemen dalam mengkoordinasikan guna pencapaian tujuan perusahaan 

yang mempengaruhi perencaan laba jangka panjang yang berurusan dengan 

bermacam-macam jenis perencanaan penyusunan anggaran. 

Menurut Nordiawan (2006), secara garis besar, adapun jenis-jenis  

anggaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Anggaran Oprasional dan Anggaran Modal 

a. Anggaran oprasional (cuurent budget) digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan dalam menjalankan kebutuhan sehari-

hari dalam kurun satu tahun. 

b. Anggaran modal (capital budget) menunjukkan rencana jangka 

panjang dan pembelanjaan atas aktiva seperti gedung, peralatan, 

kendaraan, perabotan. 

2. Anggaran Tertatif dan Anggran Enacted 

a. Anggran tentative adalah anggaran yang tidak perlu memerlukan 

pengesahan dari lembaga legislative karena kemunculannya yang 

dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. 

b. Anggran Enacted adalah anggaran yang direncanakan kemudian 

dibahas dan disetujui oleh lembaga legislative. 

3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus 



 
 
 
 
 

 

 
 

a. Anggaran dana umum  (General budget) adalah anggaran yang 

digunkanutuk membiayai segala kegiatanyang bersifat umum  

b. Anggaran dana khusus (Special budget) adalah anggaran yang 

dicadangkan atau dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu. 

Menurut Mardiasmo (2009) fungsi dari  penyusunan anggaran  itu  

adalah anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu 

manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan 

dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan 

yang telah ditetapkan. 

1. Sebagai perencanaan 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini 

merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan tersebut 

digunakan untuk : 

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan misi dan 

visi yang telah ditetapkan. 

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan 

serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. 

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun. 

2. Sebagai Pengawasan 

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam 

perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar 

rencana yang telah disusun sebelurnnya dapat dicapai.Dengan demikian 



 
 
 
 
 

 

 
 

pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila 

perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan 

yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer 

pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan 

pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan 

memperbaiki kesalahan. 

3. Sebagai Koordinasi 

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari 

setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi 

diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan 

rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi 

sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk 

berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan 

selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat 

koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua 

kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah 

diatur dengan baik. 

4. Sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan 

dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan 

pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka 

ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk 



 
 
 
 
 

 

 
 

menjalankan kegiatannya.Tujuan yang paling utama dari anggaran adalah 

untuk pengawasan luar, yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya 

keseluruhan yang tersedia untuk suatu instansi dan untuk mencegah 

pengeluaran-pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak 

dibenarkan oleh undang-undang. 

5. Sebagai Memotivasi 

Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk 

bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan 

antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. 

6. Sebagai Alat Pengendalian 

Dengan adanya pengendalian manajemen dapat megurangi 

pemborosan-pemborosan dalam anggaran pembelanjaan.Keberhasilan suatu 

anggaran konprehensif dalam suatu perusahaan tergantung kepada keberhasilan 

anggaran penjualan. Sebaliknya dengan tersusun anggaran penjualan secaara 

terperinci memungkinkan manajemen lebih gampang untuk menyusun 

anggaran lainnya adalah berpedoman kepada anggaran penjualan 

Berdasarkan kesimpulan diatas jelas bahwa penyusunan anggaran 

mempunyai pengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah usaha dilihat dari 

fungsinya sebagai perencanaan kinerja  yang selanjutnya akan dijalankan 

manajer (pimpinan) dan bawahan (karyawan) untuk merumuskan tujuan dan 

sasaran kebijakan sesuai dengan misi dan visi yang telah ditetapkan, 

merencanakan program dan kegiatan untuk pencapaian sebuah tujuan 

(keberhasilan) serta agar  manajer dapat mengalokasikan secara tepat dan benar 



 
 
 
 
 

 

 
 

segala program dan kegiatan yang telah tersusun. Setelah manajer dapat 

menyusun semua perencanaan, selanjutnya manajer melakukan pengawasan 

kembali atas apa perencanaan yang telah disusun, pengawasan tersebut 

merupakan mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan apabila perlu dengan 

membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan tujuan dari 

pengawasan ialah apakah manajer dan karyawan telah bekerja dengan baik 

sesuai dengan apa yang telah diinginkan maksud dari pengawasan itu bukan 

mencari kesalahan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.  

Di samping itu untuk menyusun rencana yang baik diperlukan adanya 

keselarasan kerja antara manajer dengan bawahan (karyawan) karena semua 

kegiatan perusahaan selalu berkaitan antara satu dengan lainya dan saling 

memerlukan bantuan orang lain. Keberhasilan sebuah usaha tidak terlepas dari 

kinerja manajer untuk terus mempunyai taksiran-taksiran kemasa yang akan 

datang dan terus belajar dari kesalahan masa lampau agar dapat menjadi 

pedoman kerja untuk menjalankan kegiatan, tujuan utama dari anggaran itu 

bagi manajer untuk pengawasan, yaitu untuk membatasi segala kegiatan yang 

tidak baik dari segi pembiayaan maupun barang, Manajer dan bawahan dituntut 

utuk mempunyai semangat bekerja dalam arti kosisten, efektif, dan efesien 

dalam menjalankan usaha. Dengan adanya anggaran manajer dituntut juga agar 

dapat mengurangi pemborosan-pemborosan dalam bermacam-macam 

anggaran, Keberhasilan sebuah usaha tergantung pada keberhasilan anggaran 

penjualan dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci 

memugkinkan manajer lebih gampang untuk menyusun anggaran lainnya. 



 
 
 
 
 

 

 
 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

 

Judul Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

Nina Karlina 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Sutrisno 

(2010) 

 

 

Pengaruh Peran Informasi 

Akuntansi dan 

Penyalenggaraan 

Informasi Akuntansi 

Terhadap Keberhasilan 

UKM (Objek Batam) 

 

 

 

Pengaruh Partisipasi, 

Motivasi dan Pelimpahan 

wewenang dalam 

Penyusunan Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Bahwa Peran informasi 

akuntansi tidak 

berpengaruh tehadap 

keberhasilan usaha kecil 

menengah sedangkan 

penerapan akuntansi 

berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha kecil 

menengah. 

 

Bahwa Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang 

berpengaruh signifikan dan 

fositif terhadap kinierja 

manajerial 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu menggambarkan  

peran informasi akuntansi dan penyusunan anggaran terhadap keberhasilan 

Usaha Kecil dan Menengah Untuk Jangka Panjang. 

Untuk mempermudah pemahaman dalam mempelajari dan melakukan 

menganalisis, maka di perlukan suatu kerangka pemikiran yang jelas. Gambar 



 
 
 
 
 

 

 
 

dua satu berikut menunjukkan bagan atau kerangka pikir dalam penelitian ini, 

yaitu : 

Tabel 2.1 

Kerangka  Pemikiran 

    

 

   

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut, yaitu secara signifikan adakah pengaruh antara Peran Informasi 

Akuntansi (X1) terhadap Keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah (Y), 

adakah pengaruh antara Penyusunan Anggaran (X2) terhadap Keberhasilan 

Usaha Kecil dan Menengah (Y) dan adakah Peranan Informasi Akuntansi dan 

Penyusunan Anggaran (X1 dan X2) berpengaruh terhadap Keberhasilan Usaha 

Kecil dan Menengah (Y). 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Dari teori-teori yang diterangkan dapat disimpulkan bahwa peranan 

informasi akuntansi dan penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam  

menjalankan suatu usaha, dengan adanya pencatatan setiap transaksi yang 

terjadi maka akan memepengaruhi keberhasilan usaha kecil dan menengah. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis membuat hipotesis. 

Informasi Akuntansi 

(X1) Keberhasilan 

UKM 

(Y) 
PenyusunanAnggaran 

(X2) 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

H1 = Di duga Peran Informasi Akuntani Berpengaruh Terhadap 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah. 

H2 = Di duga Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Keberhasilan 

Usaha Kecil Menengah. 

H3 = Di duga Peran Informasi Akuntansi dan Penyusunan Anggaran 

Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah konstrak (abstraksi fenomena kehidupan 

nyata yang diamati) yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk 

memberikan gambaran lebih nyata mengenai fenomena-fenomena (Sangadji 

dan Sopiah 2010). 

Variabel penelitian terdiri dari dua macam variabel, variabel bebas 

(variabel independent) yaitu tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain, dan variabel terikat (variabel dependent) yaitu 

tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent 

(Sangadji dan Sopiah 2010). 

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu Peran Informasi Akuntansi (X1) dan Penyusunan Anggaran (X2) yang 

akan mempengaruhi variabel dependen yaitu Keberhasilan UKM di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota ( Y ) 

        Tabel 2.2 

Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian 

Variabel Indikator 

 

Peran informasi 

akuntansi 

(X1) 

Sebagai pencatatan 

Sebagai Pengidenfikasin 

Sebagai Pengukuran 

Sebagai Pelaporan 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Sebagaai Pengambilan Keputusan 

Sumber Landasan Teori  Suryo (2006) 

 

 

Penyusunan Anggaran 

                 (X2) 

Sebagai perencanaan 

Sebagai pengawasan 

Sebagai koordinasi 

Sebagai Pedoman Kerja 

Sebagai Memotovasi 

Sebagai Alat Pengendalian 

Pengambilan Keputusan 

Sumber Landasan teori Mardiasmo (2009) 

 

 

Keberhasilan Usaha 

Kecil Menengah (Y) 

Selalu berdoa dan berusaha 

Ingin terus selalu belajar 

Trus Berinovasi 

Berorientasi terhadap hasil 

Berorientasi kemasa depan 

Sumber Dedy dalam Nina Karlian (2012) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sekaran (2006), populasi mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah diKecamatan 

Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang . Sedangkan sampel adalah sebagian 

dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik 

kesimpulan yang dapat degeneralisasikan terhadap populasi penelitian. 

Lebih lanjut Uma (2006) menjelaskan dalam penentuan sampel yang 

pertama dilakukan adalah pengambilan sampel, yaitu proses memilih sejumlah 

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 

pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Usaha yang dijadikan sampel penelitian adalah usaha yang memenuhi 

pertimbangan dari macam-macam kritirea, yaitu : 

1. Usaha yang terdaftar  pada dinas UKM Kota Tanjungpinang dibagian 

Kecamatan Tanjungpinang Kota  yang usahanya terus menerus terdaftar dari 

tahun 2009-2011. Setelah melakukan wawancara  pada dasarnya UMKM 

dan Pasar kota Tanjung Pinang terbentuk pada tahun 2009 februari. 

2. Usaha yang menerapkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. 

3. Usaha yang menerapkan penyusunan anggaran sebagai dasar dari 

perencanaan kinerja berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

4. Menurut UU Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 

Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua meliar lima ratus 

juta rupiah). 

Populasi dalam penelitian ini adalah UKM diKecamatan  

Tanjungpinang Kota  Dalam hal ini sampel yang digunakan yaitu UKM yang 

terdaftar dikantor dinas UKM dari tahun 2009-2011 yang masi aktif. 

Rumus untuk pengambilan sampel yang dikemukakan oleh Yamane 

(1973) dalam buku supramono: 

  
 

     
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Keterangan: 

n  = Jumlah Sampel 

N  = Ukuran Populasi 

𝒅2 
= Presisi yang ditetapkan atau prosentase kelonggaran 

ketidaktelitian  

Berdasarkan tehnik pengambilan sampel tersebut, maka diperoleh 

sampel sebagai berikut: 

  
 

     
 

  
   

           
 

  
   

    
 

            

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 56 responden. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menggunakan pengujian-pengujian hipotesis dengan alat uji statistik 



 
 
 
 
 

 

 
 

melalui software SPSS 17.Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. 

Menurut Iqbal (2010), data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

yang bersangkutan yang memerlukannya. Adapun data primer dalam penelitian 

ini yaitu observasi dan data yang diperoleh melaui kuisioner. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti internet dan media 

sosial lainnya. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data dan informasi yang mengarah kepada kebenaran 

yang diperlukan didalam penelitiaan, maka metode data yang digunakan 

adalah: 

1. Mengadakan observasi tempat pengambilan sampel  

2. Melakukan wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan yang 

berisikan tentang masalah yang sedang terjadi melalui penyebaran 

kuisioner. 

3. Studi pustaka yaitu dengan  membaca dan mempelajari literatur-literatur 

yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.. Skala yang 

digunakan dalam kuisioner ini adalah skala likert. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Menurut Ghozali (2006), skala likert adalah skala yang berisi 5 tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat 

ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Sehingga peneliti dapat mengetahui 

seberapa jauh responden menjawab sesuai yang diinginkan peneliti. Menurut 

Sekaran (2003), validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Menurut Ghozali (2007), apabila korelasi antara total skor dengan skor 

masing-masing pernyataan signifikan (<0,05), maka dapat dikatakan alat 

pengukur tersebut valid. Dalam hal ini digunakan beberapa butir pertanyaan 

yang dapat secara tepat mengungkapakan variabel yang diukur tersebut.Untuk 

mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan 



 
 
 
 
 

 

 
 

antara skor butiran pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Alat 

ukur yang digunakan dalam analisis data peneliti ini menggunakan bantuan 

program SPSS 17 for Windows. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali:2007). Pengukuran 

reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan 

alat bantu SPSS uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variable 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Wijaya:2012) 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

kedua variabel (bebas dan terikat) mempunyai distribusi normal atau 

setidaknya mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data perlu 

dilakukan uji normalitas baik menggunakan kurva persebaran data berupa 

curve normal dan normal plot atau menggunakan uji kolmogrov-smirnov 

dengan kriteria jika p-value > 0,05, berarti data terditribusi tidak normal 

(Ghozali:2007). 

2) Uji Multikoloniearitas 



 
 
 
 
 

 

 
 

Uji multikoloniearitas digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas (independen). Apabila 

terjadi kolerasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas 

(Ghozali:2006). 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Pada penelitian ini uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji sperman’s, yaitu 

mengkolerasikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen dan 

analisis grafik scatterplot, yaitu apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik 

yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, dan 

menyempit) maka terjadi heterokedastisitas (Ghozali:2007). 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas yaitu: Informasi Akuntansi (X1), Penyusunan Anggaran (X2) 

terhadap variabel terikatnya, yaitu Keberhasilan Usaha Kecil Menengah (Y). 

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut 

(Ghozali:2006): 

Y = α + β1X1 + β2X2 + Ʃ 

Dimana: 



 
 
 
 
 

 

 
 

Y = Variabel Dependen (Keberhasilan UKM) 

α = Konstanta 

β1,β2 = Koefisien garis regresi 

      X1, X2 =Variabel Independen (Informasi Akuntansi dan Penyusunan                  

Anggaran) 

Ʃ = Error / variabel pengganggu 

3.5.4 Uji Hipotesis 

1) Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Uji determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
 
 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh 

variabel variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas signifikan 

uji F yaitu, jika probabilitas signifikan uji F < 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa model tersebut fit atau sesuai. Jika probabilitas signifikan uji F ≥ 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak fit. 

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 



 
 
 
 
 

 

 
 

H0 : Informasi Akuntansi dan Penyusunan Anggaran tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Keberhasilan 

Usaha Kecil Menengah. 

H1  :  Informasi Akuntansi dan Penyusunan Anggaran mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap Keberhasilan Usaha 

Kecil Menengah.  

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (uji T) 

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh tingkat signifikansi koefisien 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengujian apakah variabel X1 dan X2, (Informasi Auntansi dan Penyusunan 

Anggaran) benar-benar berpengaruh terhadap varibel Y (Usaha Kecil 

Menengah) secara terpisah atau parsial. 

Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis 1 

H0   : Tidak ada pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan  

Usaha Kecil Menengah. 

H1  : Ada pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha 

Kecil Menengah. 

b. Hipotesis 2 

H0 : Tidak ada pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Keberhasilan  

Usaha Kecil Menengah. 



 
 
 
 
 

 

 
 

H1 : Ada pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Keberhasilan 

Usaha Kecil Menengah. 

Kesimpulan jawaban hipotesis didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 (sig < 0,05), maka hipotesis 

nol ditolak, berarti variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan usaha kecil menengah.   

b. Jika probabilitas signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05 (sig ≥ 0,05), 

maka hipotesis nol tidak dapat ditolak atau hipotesis nol diterima, berarti 

variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh 

negatif terhadap keberhasilan usaha kecil menengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah UKM yang ada di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, UKM merupakan sebuah usaha yang menjual bermacam 

produk seperti bahan makanan, sembako, serta makanan siap saji. Untuk 

penetapan populasi, peneliti menetapkan beberapa kreteria. Adapun yang 

menjadi kreteria dalam mangambil populasi yaitu UKM yang telah berjalan 

selama 3 tahun telah berjalan yang terdaftar di Kantor Dinas UKM Kota 

Tanjungpinang bagian Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Dinas UKM, terdapat 128 

Usaha Kecil Menengah yang terdaftar di Kota Tanjungpinang  di bagian 

Kecamatan Tanjungpinang Kota. Dari 128 UKM diseleksi menggunakan 

rumus, adapun rumus dalam pengambilan sampel penelitian adalah : 

Rumus untuk pengambilan sampel yang di kemukakan oleh Yamane 

(1973) dalam buku supramono (2004): 

  
 

     
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Keterangan: 

n  = Jumlah Sampel 

N  = Ukuran Populasi 

𝒅2 
= Presisi yang ditetapkan atau persentase kelonggaran 

ketidaktelitian  

Berdasarkan tehnik pengambilan sampel tersebut, maka diperoleh 

sampel sebagai berikut: 

  
 

     
 

  
   

           
 

  
   

    
 

            

Setelah seleksi sampel dilakukan menggunakan rumus yang tercantum 

di atas maka didapat sampel dalam ini berjumlah 56 sampel yang akan di 

jadikan objek penelitian, penyebaran kuisioner kepada setiap UKM berjumlah 

56 kuisioner, dan hanya kembali 53, Selanjutnya dari 53 kuesioner yang 

kembali, terdapat 3 jawaban  responden dari pemilik UKM yang tidak lengkap 

dan diperoleh 50 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan kuesioner tersebut, 



 
 
 
 
 

 

 
 

maka dapat ditentukan banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 50 sampel.  

 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil dan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah 

untuk mengetahui Pengaruh Peran Informasi Akuntansi dan Penyusunan 

Anggaran Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang dengan variabel Peran Informasi 

Akuntansi sebagai variabel indenpenden 1(X1), Penyusunan Anggaran sebagai 

variabel indenpenden 2 (X2) dan Keberhasilan Usaha Kecil Menengah sebagai 

variabel dependen (Y) 

4.3 Deskripsi Jawaban Responden 

4.3.1 Deskripsi Variabel Peran Informasi Akuntansi 

Variabel peran informasi akuntansi terdiri dari 5 buah pernyataan yang 

masing-masing  pertanyaaan memiliki 5 alternatif jawaban. Adapun pilihan 

jawaban reponden terdiri dari sangat setuju dengan poin lima (5), setuju dengan 

poin (4), netral dengan poin tiga (3), tidak setuju dengan poin dua (2), sangat 

tidak setuju dengan poin satu (1) ditransformasikan dalam bentuk skala likert 

satu (1) sampai lima (5). Adapun tabel perhitungan jawaban responden pada 

variabel peran informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Peran Informasi Akuntansi 



 
 
 
 
 

 

 
 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

X1.1 50 3 5 211 4.22 

X1.2 50 3 5 215 4.30 

X1.3 50 3 5 213 4.26 

X1.4 50 3 5 224 4.48 

X1.5 50 3 5 209 4.18 

Valid N (listwise) 50     

 Sumber: Dta primer yag diolah 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

satu (1) sampai lima (5) memiliki jawaban terendah “netral”, dan jawaban 

tertingginya ialah “sangat setuju”, skor jawaban tertinggi berada pada item 

pertanyaan X1.4, yaitu berjumlah 224 dengan nilai rata-rata 4,48. Sedangkan 

skor jawaban pertanyaan terendah berada di item X1.5, yang berjumlah 209 

dengan nilai rata-rata 4,18. 

4.3.2 Deskripsi Variabel Penyusunan Anggaran 

Variabel penyusunan anggaran terdiri dari 9  pertanyaan yang masing-

masing  pertanyaaan memiliki 5 alternatif jawaban. Adapun pilihan jawaban 

reponden terdiri dari sangat setuju dengan poin lima (5), setuju dengan poin 

(4), netral dengan poin tiga (3), tidak setuju dengan poin dua (2), sangat tidak 

setuju dengan poin satu (1) ditransformasikan dalam bentuk skala likert satu 

(1) sampai lima (5). Adapun tabel perhitungan jawaban responden pada 

variabel peran informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Penyusunan Anggaran 

 N Minimum Maximum Sum Mean 



 
 
 
 
 

 

 
 

 Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu (1) 

sampai sembilan (9) memiliki jawaban terendah “tidak setuju”, dan jawaban 

tertingginya ialah “sangat setuju”, skor jawaban tertinggi berada pada item 

pertanyaan X2.1, yaitu berjumlah 227 dengan nilai rata-rata 4,54. Sedangkan 

skor jawaban pertanyaan terendah berada di item X2.8, yang berjumlah 194 

dengan nilai rata-rata 3,88. 

4.3.3 Deskripsi Variabel Keberhasilan UKM 

Variabel keberhasilan usaha kecil menengah terdiri dari 15  pertanyaan 

yang masing-masing  pertanyaaan memiliki 5 alternatif jawaban. Adapun 

pilihan jawaban reponden terdiri dari sangat setuju dengan poin lima (5), setuju 

dengan poin (4), netral dengan poin tiga (3), tidak setuju dengan poin dua (2), 

sangat tidak setuju dengan poin satu (1) ditransformasikan dalam bentuk skala 

likert satu (1) sampai lima (5). Adapun tabel perhitungan jawaban responden 

pada variabel peran informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

X2.1 50 2 5 227 4.54 

X2.2 50 2 5 214 4.28 

X2.3 50 2 5 208 4.16 

X2.4 50 2 5 211 4.22 

X2.5 50 2 5 208 4.16 

X2.6 50 2 5 201 4.02 

X2.7 50 2 5 201 4.02 

X2.8 50 2 5 194 3.88 

X2.9 50 2 5 203 4.06 

Valid N (listwise) 50     



 
 
 
 
 

 

 
 

Tabel 4.3 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

Y.1 50 3 5 223 4.46 

Y.2 50 3 5 227 4.54 

Y.3 50 3 5 223 4.46 

Y.4 50 3 5 218 4.36 

Y.5 50 3 5 223 4.46 

Y.6 50 3 5 221 4.42 

Y.7 50 3 5 220 4.40 

Y.8 50 3 5 224 4.48 

Y.9 50 3 5 224 4.48 

Y.10 50 2 5 227 4.54 

Y.11 50 2 5 223 4.46 

Y.12 50 2 5 230 4.60 

Y.13 50 2 5 209 4.18 

Y.14 50 3 5 214 4.28 

Y.15 50 3 5 223 4.46 

Valid N (listwise) 50     

 Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pernyataan 

10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) memiliki jawaban 

terendah “tidak setuju”, dan jawaban tertingginya ialah “sangat setuju”, skor 

jawaban tertinggi berada pada item pertanyaan  Y.2 dan Y.10 , yaitu berjumlah 

227 dengan nilai rata-rata 4,54. Sedangkan skor jawaban pertanyaan terendah 

berada di item Y.14, yang berjumlah 214 dengan nilai rata-rata 4,28. 

4.4 Analisis Data 

Pengolahan data bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran antara 

variabel-variabel penelitian. Alat pengolahan data yang digunakan dalam 



 
 
 
 
 

 

 
 

penelitian ini ialah SPSS 17 yang kemudian di analisis secara terperinci. Pada 

bagian ini peneliti menyajiakan: uji kualitas data deengan uji validitas ddan uji 

reliabilitas. Uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas. Serta uji koefisien determinasi yaitu dengan uji F, dan uji T 

dengan menggunakan regresi linier berganda. 

 

4.5 Uji Kualitas Data 

4.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Kuisioner dikatakan valid apa bila pertanyaan pada kusioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut 

menurut Ghozali (2007). 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan  metode korelasi 

Bivariate Person (Korelasi Pearson Product Moment). Menurut Priyatno 

(2010) mengungkapkan bahwa analisis ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan mansing-masing skor Item dengan skor total. Skor total ialah 

penjumlahan dari dari keseluruhan Item. Item pertanyaan yang berkolerasi 

signifikan dengan skor total menunjukkan Item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap apa yang igin diungkap. 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. 

Kreteria pengujian, kreteria pengujiannya ialah jika r hitung ≥ r tabel maka 

instrumen pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 



 
 
 
 
 

 

 
 

valid). Rumus yang digunakan untuk mencari r tabel menurut Ghozali (2007) 

yaitu: 

 

  

Maka disimpulkan bahwa df = n-2. Jumlah data (n) = 50, maka didapat 

r tabel sebesar 0,279. Berdasarkan r tabel yang telah ditetapkan maka hasil uji 

validitas untuk tiap-tiap variabel penelitian dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Peran Informasi Akuntansi  

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Keterangan 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,719 

0,565 

0,622 

0,626 

0,650 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Tabel 4.5 

Penyusunan Anggaran 

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel 

 

Keterangan 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,377 

0,449 

0,297 

0,644 

0,358 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

df = n-2 



 
 
 
 
 

 

 
 

X2.6 

X2.7 

X2.8 

X2.9 

0,539 

0,483 

0,452 

0,321 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Tabel 4.6 

Keberhasilan Usaha Kecil Menengah 

 

Item / Pernyataan 

 

r hitung 

 

r tabel  

 

Keterangan 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

Y.6 

Y.7 

Y.8 

Y.9 

Y.10 

Y.11 

Y.12 

Y.13 

Y.14 

Y.15 

0,399 

0,537 

0,384 

0,281 

0,413 

0,325 

0,550 

0,543 

0,587 

0,477 

0,490 

0,346 

0,396 

0,589 

0,513 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

0,279 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

4.5.2 Uji Reliabilitas 



 
 
 
 
 

 

 
 

Reliabilitas di gunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali:2007). Pengukuran 

reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan 

alat bantu SPSS uji statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Wijaya:2012) 

Hasil uji reliabilitas untuk variabel peran informasi akuntansi ialah 

sebesar 0,634, untuk variabel penyusunan anggaran 0,617, dan variabel 

keberhasilan usaha kecil menengah sebesar 0,726. Semua variabel dinyatakan 

reliable, karena lebih besar dari 0,6. Untuk memperjelas hasil uji reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Peran InformasiAkuntansi 

Penyusunan Anggaran 

Keberhasilan UKM 

0,634 

0,617 

0,726 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 



 
 
 
 
 

 

 
 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi 

normal (Wijaya:2012). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengujian normalitas ialah 

dengan analisi grafik, yaitu dengan melihat grafik histogram dan grafik normal 

plot. Suatu histogram dikatakan normal jika pola ditribusi berada ditengah-

tengah serta menunjukkan kenaikan dan penurunan yang stabil. Pola 

penyebaran ditribusi pada histogram dapat dilihat sebagai berikut 

 

                                                     Gambar 4.1 

                               Hasil Uji Normalitas Grafik Histrogram 



 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan histogram diatas menunjukkan grafik naik dengan stabil 

dan penurunannya cukup signifikan. Dengan ini maka dinyatakan bahwa pola 

distribusi normal. Cara kedua dalam analisis grafik ialah dengan menggunakan 

grafik normal grafik. Suatu data di katakan normal jika pola yang dihasilkan 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berikut 

ini adalah gambar grafik P-P Plot yang telah di olah menggunakan sofwer 

SPSS 17, adapun gambar yang telah diolah sebagai berikut: 

 

                                                                 Gambar 4.2                                 

                                         Hasil uji normalitas grafik P-P Plot 



 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan gambar grafik P-P Plot diatas dapat dijelaskan bahwa data 

cenderung lurus mengikuti garis diagonal titik tidak ada yang terletak jauh dari 

garis sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini yang telah di uji 

terdistribusi secara normal. 

Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

kedua variabel (bebas dan terikat) mempunyai distribusi normal atau 

setidaknya mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data diperlukan uji 

normalitas baik menggunakan kurva persebaran data berupa curve normal dan 

normal plot atau menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan kriteria jika 

Sig > 0,05, berarti data terdistribusi normal (Wijaya:2012). 

Tabel 4.8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.35950732 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 

Positive .055 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .503 

Asymp. Sig. (2-tailed) .962 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0,962 ˃ 0,05  maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

4.6.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikoloniearitas di gunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya kolerasi antar variable bebas (independen). Apabila 

terjadi kolerasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas 

(Ghozali:2007). 

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

Variance Infalation Factor (VIF). Nilai pembanding yang umum biasanya 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ˃ 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi ini. 

Tabel: 4.9 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 53.244 8.876    

X1 .790 .297 .361 .999 1.001 

X2 -.096 .168 -.077 .999 1.001 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan nilai tolerance dari 

kedua variabel independen lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan VIF juga 

menunjukkan hal yang sama, tidak ada satupun variabel independen yang 

memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan 



 
 
 
 
 

 

 
 

berdasarkan tabel diatas tidak terjadi multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi ini. 

 

 

 

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidak samaan 

varian dari residual pada model regresi. Pada penelitian ini uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji sperman’s, yaitu 

mengkolerasikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen dan 

analisis grafik scatterplot, yaitu apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik 

yang membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, dan 

menyempit) maka terjadi heterokedastisitas (Ghozali:2007). 

Adapun salah satu cara untuk melihat adanya tidak terjadi 

heteroskedastisitas  pada penelitian ini dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Hasil dari uji 

pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini: 



 
 
 
 
 

 

 
 

Gambar 4.3  

Hasil uji heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa titik-titik 

yang menyebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 dari sumbu 

Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat disimpulkan 

berdasarkan gambar diatas tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 

ini.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

4.7 Regresi Linier Berganda  

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien detrminasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas (Ghozali:2007) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .367
a
 .235 .298 4.451 

a. Predictors: (Constant), X2, X1) 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat besarnya  adjusted R
2 

adalah  0,298. Hal ini berarti 29,8% variasi variabel dependen (keberhasilan 

usaha kecil menengah) dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel 

independen (peran informasi akuntansi dan penyusunan anggaran). Sedangkan 

sisanya, 70,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. 

 4.8 Uji Hipotesis 

4.8.1 Uji Signifikansi Simultan (uji F) 

Uji signifikansi simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan 

dalam uji F dapat dilihat dari tingkat signifikansi dan perbandingan F hitung 

dengan F tabel. Jika nilai F hitung ˃ F tabel dengan tingkat signifikan < 0.05, 



 
 
 
 
 

 

 
 

maka hipotesis H1 diterima. Hasil dari perhitungan uji F dapat dilihat dari tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 144.920 2 72.460 3.657 .033
a
 

Residual 931.260 47 19.814   

Total 1076.180 49    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Tabel 4.10 disimpulkan bahwa nilai F hitung 3,657 dengan taraf 

signifikan sebesar 0,033. Berdasarkan rumus n-k dan k-1, didapat F tabel 

sebesar (3,20). Dengan demikian 3,657 ˃ (3,20) dan nilai sig 0,033 < 0,05, 

maka dapat dimpulkan peran informasi akuntansi dan penyusunan anggaran  

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan usaha kecil 

menengah. 

      

4.8.2 Uji Signifikkansi Iduvidual (uji t) 

Uji signifikansi individual digunakan untuk menunjukkan seberapa  

jauh pengaruh satu  variabel independen secara induvidu dalam menerangkan 

variabel  dependen. Pengambilan uji t dapat dilihat dari tingkat signifikansi dan 

perbandinggan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung ˃ t tabel dengan tingkat 



 
 
 
 
 

 

 
 

signifikan < 0,05,  maka hipotesis H1 diterima. Hasil dari perhitungan uji t 

dapat dilihat dari tabel berikaut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Signifikansi individual 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 53.244 8.876  5.999 .000 

X1 .790 .297 .361 2.658 .011 

X2 -.096 .168 -.077 -.571 .571 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan perhitungan tabel 4.10 diatas, maka hasil analisis dari 

ketiga hipotesis variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 

Nilai t hitung sebesar 2,658 dengan taraf signifikan sebesar 0.011. 

Berdasarkan rumus n-k-1, maka didapat t tabel sebesar 2,012. Dengan 

demikian 2,658 ˃ (2,012) dan nilai signifikan 0,011 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha kecil menengah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Nina Karlina (2012) bahwa peran informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha kecil menengah. 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

b. Hipotesis 2 

Nilai t hitung sebesar 0,-571 dengan taraf signifikan sebesar -0,571. 

Berdasarkan rumus n-k-1, maka didapat t tabel sebesar 2,012. Dengan 

demikian -0,571 < (2,012) dan nilai signifikan -0,571 ˃ 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha kecil menengah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan Soetrisno (2010) bahwa penyusunan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manejerial.  

Berdasarkan hasil analisis dari uji signifikansi individual diatas, maka 

terdapat persamaan matematis regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + Ʃ 

Y = 53,244 + 0,790 X1 - 0,096 X2 + Ʃ 

Dimana: 

Y  = Variabel dependen ( keberhasilan usaha kecil menengah) 

α  = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien garis regresi 

X1, X2 = Nariabel independen ( peran informasi akuntansi, penyusunan 

anggaran 

Ʃ  = Eror/ variabel pengganggu. 



 
 
 
 
 

 

 
 

Berdasarkan keterangan rumus diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai konstanta sebesar 53,244 ditambah dengan nilai koefisien garis regresi 

variabel peran informasi akuntansi sebesar 0,790 dan nilai regresi variabel 

penyusunan anggaran sebesar -0,096  serta ditambah dengan nilai eror yang 

tidak ada,  yang disebabkan tidak terdapatnya variabel pengganggu. Maka 

didapat nilai keseluruhan untuk variabel keberhasilan usaha kecil menengah 

sebesar 53.938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel, maka dapat ditarik  

kesumpulan sebagai berikut: 

1. Peran informasi akuntansi berpengaruh fositif dan signifikan 

terhadap keberhasilan usaha kecil menengah, hal ini dapat dilihat 

dari nilai t hitung ˃ t tabel (2,658 ˃2,012) dan  nilai signifikansi < 

taraf signifikansi (α) (0,011< 0,05). 

2.  Penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

usaha kecil menengah, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung ˃ t 

tabel (-0,571 < 2,012) dan  nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 

(-0,571 ˃ 0,05). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang di 

lakukan Soetrisno (2010) bahwa penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manejerial.  

3. Peran informasi akuntansi dan penyusunan anggaran berpengaruh 

fositif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha kecil menengah. 

Hal ini dilihat dari nilai F hitung ˃ F tabel (3,567 ˃ 3,20) dan nilai 

signifikansi <  taraf signifikansi (α) (0,033 < 0,05). 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah disimpulkan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yanngg terkait, 

adapun  saran yang diberikan yaitu: 

1. Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah : Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dipergunakan sebagai bantuan untuk dapat memecahkan 

permasalahan yang dihadapi para pengusaha. Dan agar lebih 

memperhatikan informasi akuntansi yang baik dan penyusunan anggaran 

yang baik itu seperi apa, karena informasi akuntansi dan penyusunan 

anggaran dapat meningkat keberhasilan sebuah usaha itu sendiri. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan usaha kecil menengah, khususnya bagi 

pemilik UKM. Populasi diharapkan diperbanyak agar data yang dihasilkan 

lebih akurat.   
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