
 

 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI 

PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG ADA DI KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

Dewi Retno Sriwahyuni, Fatahurrazak, Inge Lengga Sari Munthe 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang, Kepualaun Riau 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan pemilik, masa memimpin 

perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, pelatihan akuntansi dan pengetahuan akuntansi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah di Kota Tanjungpinang secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini digolongkan pada 

penelitian yang bersifat survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kota 

Tanjungpinang. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 31 

responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data 

dengan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS22. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masa memimpin perusahaan berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan pendidikan akuntansi, umur perusahaan, skala usaha, 

pelatihan akuntansi dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

Kata Kunci : pendidikan pemilik, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, pelatihan 

akuntansi, pengetahuan akuntansi, penggunaan informasi akuntansi. 

PENDAHULUAN  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi 

masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah khususnya Walikota Tanjungpinang membuat visi 

dan misi yang bertujuan sebagai penggerak atau landasan usaha UMKM. Di Tanjungpinang sendiri 

usaha-usaha kecil sudah banyak terlihat di setiap kecamatan. Sehubungan dengan MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN) harapan peneliti agar masyarakat Tanjungpinang bisa ikut andil dalam program 

pemerintah ini. Sehingga pemerintah pun bisa memberikan bentuk dukungan seperti pembinaan SDM 



 

 

bagi para pelaku UMKM, dana bantuan dan pengadaan alat yang dapat membantu operasional usah kecil. 

Namun hal itu tidak dapat berjalan lancar kalau hanya pemerintah saja yang memotori kegiatan 

pembinaan UMKM, tapi harus ada dukungan dari pihak yang terkait seperti Dinas Koperasi Dan UMKM 

serta juga dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tanjungpinang. 

Adapun fungsi dari UMKM merupakan suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan 

berfungsi sebagai penyedia alternatif kegiatan usaha produktif dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara nasional, dalam hal penyerapan tenanga kerja, sehingga mampu mengurangi masalah 

pengangguran dan kemiskinan yang merupakan permasalahan nasional yang belum dapat diatasi oleh 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Maka dari itu UMKM ini harus di perhatikan oleh pemerintah 

agar masyarakat yang belum tergerak untuk membuka usaha  menjadi tertarik untuk berwirausaha 

mandiri. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penerapan akuntansi yang benar pada usaha yang dikelola akan 

memungkinkan memperoleh banyak informasi dari laporan keuangan yang disusun secara sistematis. 

Misalnya berapa keuntungan yang diperoleh, berapa tambahan modal yang dicapai dan keseimbangan hak 

dan kewajiban yang dimiliki. Karena pengelolaan keuangan yang baik dan akurat akan memberikan 

dampak yang positif terhadap bisnis UMKM itu sendiri. 

Masalah utama dalam pengembangan UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam 

usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh 

pelaku bisnis UMKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik 

memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis.  

Berdasarkan realitas tersebut, maka untuk membantu memudahkan pelaku UMKM dalam 

mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan. Informasi akuntansi sangat 

bermanfaat bagi UMKM, karena merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk 

pengambilan keputusan (Nicholls dan Holmes dalam Wahyudi, 2009).  

 

 

 



 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Definisi UMKM 

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka didapat 

pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut: 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro (aset max 50 juta dan omset max 300 juta) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

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 (aset > 50 juta – 500 juta dan omset > 300 juta – 

2,5 M) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha mikro atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama digunakan untuk tujuan 

pengambilan keputusan, pengawasan dan implementasi keputusan-keputusan perusahaan. Agar data 

keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, maka data 

tersebut harus disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai dan Penggunaan informasi akuntansi itu untuk 

perencanaan strategis pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. 

Pendidikan Pemilik Perusahaan 

Kemampuan pemilik perusahaan sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi 

akuntansi. Kemampuan pemilik perusahaan kecil dan menengah ditentukan dari pendidikan formal yang 

pernah ditempuh. Pemilik perusahaan kecil dan menengah sangat dominan dalam menjalankan 



 

 

perusahaan. Tingkatan pendidikan formal pemilik perusahaan kecil dan menengah sangat mempengaruhi 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi keuangan dan manajemen. Tingkatan pendidikan formal 

yang rendah (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum) pemilik akan 

rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan tingkatan pendidikan formal yang 

tinggi (perguruan tinggi) pemilik. Ini disebabkan materi pengajaran akuntansi lebih tinggi diberikan 

diperguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah (Astuti, 2007). 

Masa Memimpin Perusahaan 

Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemimpin perusahaan akan banyak memperoleh 

pengalaman dari berbagai pihak baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahan, dan akan 

bertambah seiring dengan masa jabatannya. Kebutuhan akan informasi akuntansi yang akan digunakan 

pemilik akan terasa apabila pemilik membutuhkan informasi yang lebih banyak (Hariyadi, 2013). 

Informasi yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh masa memimpin perusahaan tersebut baik itu 

informasi dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Semakin lama masa memimpin 

perusahaan maka akan semakin kompleks akan kebutuhan informasi dalam menjalankan usaha (Astuti, 

2007). 

Umur Perusahaan 

Holmes dan Nicholls dalam Astuti (2007) menyatakan bahwa penyediaan informasi akuntansi 

dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan yang berdiri 

kurang dari 10 tahun akan lebih banyak menyediakan informasi akuntansi statutori, informasi akuntansi 

anggaran, dan informasi tambahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semakin muda usia perusahaan terdapat 

kecenderungan untuk menyatakan informasi akuntansi yang ektensif untuk tujuan membuat keputusan 

dibandingkan perusahaan yang tua usianya. 

Skala Usaha 

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat 

berapa jumlah tenaga kerja dan berapa besar pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi 

(Kristian, 2010). Lebih lanjut dijelaskan bahwa skala usaha berhubungan positif terhadap tingkat 



 

 

penyediaan informasi akuntansi karena apabila skala usaha meningkat, maka proporsi perusahaan dalam 

penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi juga meningkat. 

Pelatihan Akuntansi 

Pelatihan seputar akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan seorang manajer 

terhadap penguasaan teknis akuntansi. Semakin sering seorang manajer mengikuti palatihan akuntansi, 

maka semakin baik kemampuan manajer tersebut dalam menggunakan informasi akuntansi, (Holmes dan 

Nicholls, Murniati, Grace dan Hadiyahfitriyah dalam Wahyudi 2009). Jain dalam Astuti (2007) 

menyatakan bahwa pelatihan akan menghasilkan peningkatan professional yang lebih jauh dalam 

manajemen. Penelitian Holmes dan Nicholls dalam Astuti (2007) menunjukkan bahwa pelatihan 

berhubungan positif terhadap penyediaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam 

perusahaan kecil. 

Pengetahuan Akuntansi 

Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang dimiliki pengusaha kecil dan 

menengah. Menurut Jusup dalam Yayuk Widiyanti (2013) akuntansi adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Proses belajar 

mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan akuntansi pengusaha (manajer), sehingga 

pemahaman pengusaha (manajer) untuk menerapkan informasi akuntansi juga akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian Kiryanto dkk. (2001: 206) dalam Yayuk Widiyanti (2013) menunjukkan bahwa proses 

belajar berpengaruh terhadap persepsi manajer perusahan kecil atas informasi keuangan. 

Hipotesis 

H1 : Diduga pendidikan pemilik perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

H2 : Diduga masa memimpin perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

H3 : Diduga umur perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 



 

 

H4 : Diduga skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

H5 : Diduga pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

H6 : Diduga pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

H7 : Diduga pendidikan pemilik atau manajer perusahaan, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, 

skala usaha, pelatihan akuntansi dan pengetahuan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap penggunaan informasi akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang ada di Kota Tanjungpinang. 

Operasional Variabel Penelitian 

1. Pendidikan Pemilik Perusahaan (X1) 

Pendidikan pemilik perusahaan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti. 

Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah antara lain SD, 

SMP, SMA, DIII, S1 dan S2. Apabila pemilik perusahaan mempunyai pendidikan SMA, berarti pemilik 

tersebut telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 12 tahun (Hariyadi, 2013). 

2. Masa Memimpin Perusahaan (X2) 

Masa jabatan pemimpin perusahaan diukur rmulai dari manajemen tersebut menerima 

tanggungjawab sebagai pemilik perusahaan sampai penelitian ini dilakukan. Masa jabatan pemimpin 

perusahaan selama 10 tahun lebih  mempersiapkan dan menggunakan informasi akuntansi.  

3. Umur Perusahaan (X3) 

Umur perusahaan yang di teliti oleh Grace (2003) yang mengemukakan bahwa umur usaha 

berpengaruh terhadap penyediaan informasi akuntansi pada UKM, yang mana usaha yang lebih muda 



 

 

cendrung untuk menyediakan dan menggunakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk membuat 

keputusan dibandingkan dengan perusahaan besar. Indikatornya dalam penelitian ini adalah: 

a. Umur perusahaan para pengusaha telah cukup untuk menggunakan informasi akuntansi. 

b. Perusahaan telah lama menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar kebijakan. 

c. Informasi akuntansi yang sudah cukup lama digunakan oleh perusahaan. 

4. Skala Usaha (X4) 

Soegiharto (2001) dalam penelitian ini, ukuran organisasi diukur dengan jumlah karyawan. Jen 

(2002) berpendapat bahwa semakin besar ukuran skala usaha akan meningkatkan kinerja informasi 

akuntansi dikarenakan adanya hubungan yang positif antara ukuran skala usaha dengan kinerja informasi 

akuntansi. Indikatornya dalam penelitian ini adalah: 

a. Jumlah karyawan yang banyak telah membuat pengusaha mengambil kebijakan berdasarkan 

informasi akuntansi. 

b. Usaha pengusaha telah ditunjang dengan informasi akuntansi sebagai dasar keputusan 

keuangan. 

c. Walaupun usaha pengusaha belum besar tapi mereka berinisiatif untuk menggunakan informasi 

akuntansi. 

5. Pelatihan Akuntansi (X5) 

Indikatornya dalam penelitian ini adalah: 

a) Para pengusaha pernah mengikuti pelatihan informasi akuntansi. 

b) Para pengusaha mendapatkan pelatihan informasi akuntansi yang sangat berguna bagi 

perusahaan. 

c) Informasi akuntansi yang pernah diikuti latihannya oleh para pengusaha telah dipraktekkan 

dalam perusahaan. 

6. Pengetahuan Akuntansi (X6) 

Pengetahuan akuntansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan deklaratif 

mengenai akuntansi dasar. Pengetahuan deklaratif mengenai akuntansi dasar merupakan pengetahuan 



 

 

akuntansi tentang fakta-fakta dan berdasarkan konsep, seperti kas merupakan bagian dari harta lancar. 

Pengukuran setiap dimensi variabel pengetahuan akuntansi menggunakan skala Likert 5.  

Indikator dalam penelitian ini adalah : 

a. Para pengusaha menggunakan akuntansi dalam menjalankan usahanya. 

b. Para pengusaha memahami akuntansi dalam menjalankan usahanya. 

c. Para pengusaha juga melaksanakan tetang pengetahuan akuntansi. 

d. Segala sesuatu tentang pemrosesan data akuntansi, semua transaksi usaha telah dicatat ke dalam 

buku besar secara teratur. 

e. Pencatatan semua transaksi dari kegiatan usaha mengikuti ketentuan akuntansi  yang benar 

seperti jurnal, buku besar, dan akun-akun akuntansi. 

f. Pencatatan semua transaksi para pengusaha yang dihasilkan sudah sesuai dengan akuntansi. 

g. Dalam pembuatan catatan atau pemrosesan data akuntansi dilakukan oleh pegawai yang 

memiliki pengetahuan akuntansi. 

h. Dalam pembuatan catatan atau pemrosesan data akuntansi dilakukan oleh pegawai yang 

memiliki latar belakang akuntansi. 

i. Tenaga atau staf akuntansi yang melakukan pengolahan data akuntansi pada usaha  para 

pengusaha memahami tentang akuntansi. 

j. Dalam pengelolaan kegiatan usaha para karyawan telah berpengalaman kurang dari 5 tahun. 

k. Dalam pengelolaan kegiatan usaha para karyawan telah berpengalaman kurang dari 5 tahun 

sampai 10 tahun. 

l. Para pengusaha atau manajer memiliki pengetahuan yang luas terhadap kegiatan operasional 

usaha. 

7. Penggunaan Informasi Akuntansi (Y) 

Penggunaan informasi akuntansi merupakan informasi yang diberikan kepada perusahaan yang 

diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia untuk disediakan oleh 

setiap perusahaan (Handayani dalam Hariyadi 2013). Indikatornya dalam penelitian ini adalah: 

a. Para pengusaha telah menggunakan informasi akuntansi 



 

 

b. Informasi akuntansi telah digunakan para pengusaha dijadikan sebagai dasar kebijakan 

perusahaan 

c. Informasi akuntansi sangat menunjang dalam perkembangan perusahaan 

Teknik Penentuan Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM 

dan Pasar Kota Tanjungpinang, 2010 sebanyak 3923. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel ditarik sejumlah tertentu dari populasi emiten 

dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut : 

1. UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Tanjungpinang, 2010. 

2. UMKM yang memiliki omset pendapatan rata-rata tahun dibawah Rp. 150.000.000 

3. Tidak melaporkan ke Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Tanjungpinang, 2010. 

Metode Analisis 

Statistika Deskriptif 

Dalam penelitian ini statistika deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel penelitian, 

antara lain pendidikan pemilik, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, pelatihan 

akuntansi dan pengetahuan akuntansi sebagai variabel bebas, serta  penggunaan informasi akuntansi 

sebagai variabel terikat. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari 

satu variabel independen, model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini disajikan sebagai 

berikut: 

 

 

Dimana : 

Y = penggunaan informasi akuntansi 

α = konstanta 

β1 = koefisien regresi pendidikan pemilik perusahaan 

β2 = koefisien regresi masa memimpin perusahaan 

β3 = koefisien regresi umur perusahaan 

β4 = koefisien regresi skala perusahaan 

β5 = koefisien regresi pelatihan akuntansi 

β6 = koefisien regresi pengetahuan akuntansi 

X1 = pendidikan pemilik perusahaan 

X2 = masa memimpin perusahaan 

X3 = umur perusahaan  

X4 = Skala usaha 

X5 = pelatihan akuntansi 

X6 = pengetahuam akuntansi 

e  = standar error 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e 



 

 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PENDIDIKAN 31 9 15 12,26 1,316 

MASAMEMIMPIN 31 10 15 12,52 1,338 

UMUR 31 9 15 12,29 1,189 

SKALA 31 7 15 11,97 1,538 

PELATIHAN 31 8 15 12,13 1,708 

PENGETAHUAN 31 40 59 47,55 4,625 

Valid N (listwise) 31     

 

B. Uji Validitas 

Validitas adalah sejauh mana alat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya (Azwar dalam Hendra Budiyanto, 2014). Nilai rtabel dengan n sampel 31 responden dan 

tingkat kesalahan 5% adalah 0,344. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji 

validitasnya. Hasil rhitung kita bandingkan dengan rtabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Jika rtabel < rhitung 

maka valid (Wiratna Sujarweni, 2014). Berikut ini hasil uji validitas : 

Uji validitas 

Instrumen Variabel rhitung rtabel Keterangan 

Penggunaan Informasi Akuntansi (Y) 

Y1 0,658 0,344 Valid 

Y2 0,898 0,344 Valid 

Y3 0,822 0,344 Valid 

Pendidikan Pemilik/Manajer (X1) 

X11 0,824 0,344 Valid 

X12 0,857 0,344 Valid 

X13 0,774 0,344 Valid 

Masa Memimpin Perusahaan (X2) 

X21 0,824 0,344 Valid 

X22 0,845 0,344 Valid 

X23 0,807 0,344 Valid 

Umur Perusahaan (X3) 

X31 0,715 0,344 Valid 

X32 0,735 0,344 Valid 

X33 0,799 0,344 Valid 



 

 

Skala Usaha (X4) 

X41 0,740 0,344 Valid 

X42 0,872 0,344 Valid 

X43 0,801 0,344 Valid 

Pelatihan Akuntansi Pemilik (X5) 

X51 0,861 0,344 Valid 

X52 0,706 0,344 Valid 

X53 0,843 0,344 Valid 

Pengetahuan Akuntansi (X6) 

X61 0,494 0,344 Valid 

X62 0,545 0,344 Valid 

X63 0,665 0,344 Valid 

X64 0,473 0,344 Valid 

X65 0,724 0,344 Valid 

X66 0,358 0,344 Valid 

X67 0,574 0,344 Valid 

X68 0,474 0,344 Valid 

X69 0,644 0,344 Valid 

X610 0,355 0,344 Valid 

X611 0,393 0,344 Valid 

X612 0,464 0,344 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rhitung  instrumen variabel penelitian yang 

ditanyakan kepada responden memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai rtabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pada penelitian ini bersifat valid. 

C. Uji Reliabilitas 

Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria keputusan suatu variabel bersifat reliabel atau tidak 

adalah apabila variabel tersebut memiliki nilai alpha lebih dari 0,6 maka variabel tersebut tidak reliabel 

(Imam Ghozali, 2006). 

Uji Reliabilitas Statistik 

Variabel 

Nilai Cronbach's 

Alpha Keterangan 

Pendidikan Pemilik/Manajer 0,749 Reliabel 

Masa Memimpin Perusahaan  0,751 Reliabel 



 

 

Umur Perusahaan 0,612 Reliabel 

Skala Usaha 0,717 Reliabel 

Pelatihan Akuntansi 0,716 Reliabel 

Pengetahuan Akuntansi 0,746 Reliabel 

Penggunaan Informasi Akuntansi 0,680 Reliabel 

(Sumber : data primer  yang diolah dengan SPSS 21 tahun 2016) 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai alpha masing-masing variabel penelitian 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 0,6 sehinga disimpulkan semua variabel penelitian bersifat 

reliabel. 

D. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ini meliputi : 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,20144064 

Most Extreme Differences 

Absolute ,094 

Positive ,094 

Negative -,078 

Kolmogorov-Smirnov Z ,523 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,947 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil uji normalitas data diatas, dapat dilihat bahwa nilai asymp sig = 0,947 lebih besar dari 

0,05 maka data berdistribusi normal. Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi antara variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas) keduanya terdistribusi secara 

normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Berikut ini hasil pengujiannya : 



 

 

 
(Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 21 tahun 2016) 

Berdasarkan gambar Dapat dilihat bahwa pola data mengikuti garis diagonal sehingga 

disimpulkan model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Suatu 

model regresi bebas dari problem ini apabila memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 atau sama dengan 

VIF kurang dari 10. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -5,049 6,290    

PENDIDIKAN ,326 ,209 ,260 ,793 1,261 

MASAMEMIMP

IN 

,741 ,239 ,601 ,588 1,700 

UMUR ,218 ,261 ,157 ,625 1,600 

SKALA -,067 ,166 -,062 ,925 1,081 

PELATIHAN -,079 ,151 -,082 ,900 1,111 

PENGETAHUA

N 

,069 ,072 ,193 ,545 1,836 

a. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

(Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 21 tahun 2016) 



 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 sedangkan 

VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi 

penelitian ini lolos dari problem multikolinieritas. 

3.   Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,910 3,135  ,928 ,362 

PENDIDIKAN ,151 ,104 ,287 1,449 ,160 

MASAMEMIMP

IN 

,029 ,119 ,055 ,240 ,813 

UMUR -,209 ,130 -,360 -1,610 ,120 

SKALA -,061 ,083 -,135 -,733 ,471 

PELATIHAN ,108 ,075 ,266 1,427 ,166 

PENGETAHUA

N 

-,045 ,036 -,304 -1,269 ,216 

 

(Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 21 tahun 2016) 

Hasil ditampilkan bahwa variabel independen dan dependen bahwa semua nilai signifikannya 

lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,685
a
 ,469 ,336 1,343 1,933 

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, SKALA, PENDIDIKAN, PELATIHAN, 

UMUR, MASAMEMIMPIN 

b. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

(Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 21 tahun 2016) 

Dari hasil output diatas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,933. 

Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 31 diperoleh nilai dU sebesar 

1,920 dan 2.080 oleh karena nilai DW berada diantara nilai du dan (4-du) maka tidak terjadi autokorelasi. 

5.  Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel X dan Y. 

Dalam hal ini adalah pengaruh antara variabel pendidikan pemili/manajer, masa memimpin perusahaan, 



 

 

umur perusahaan, skala usaha, pelatihan akuntansi dan pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan 

informasi akuntansi pada UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang. Hasil pengujian regresi berganda 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -5,049 6,290  -,803 ,430   

PENDIDIKAN ,326 ,209 ,260 1,558 ,132 ,793 1,261 

MASAMEMIMP

IN 

,741 ,239 ,601 3,101 ,005 ,588 1,700 

UMUR ,218 ,261 ,157 ,836 ,411 ,625 1,600 

SKALA -,067 ,166 -,062 -,403 ,691 ,925 1,081 

PELATIHAN -,079 ,151 -,082 -,523 ,606 ,900 1,111 

PENGETAHUA

N 

,069 ,072 ,193 ,959 ,347 ,545 1,836 

a. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

(Sumber : data primer yang diolah, 2016) 

Berdasarkan tabel, diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 

6.   Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,685
a
 ,469 ,336 1,343 

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, SKALA, PENDIDIKAN, PELATIHAN, 

UMUR, MASAMEMIMPIN 

b. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

(Sumber : Data primer yang diolah SPSS 21, 2016) 

Tabel di atas menunjukkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh Adjusted R 

Squaresebesar 0,336. Artinya adalah 33,6% variabel penggunaan informasi akuntansi (Y) dijelaskan oleh 

variabel pendidikan manajer/pemilik (X1), masa memimpin(X2), umur perusahaan (X3), skala usaha (X4), 

Pelatihan akuntansi (X5) dan pengetahuan akuntansi (X6), dan sisanya 66,7% (100% - 33,6%) dipengaruhi 

oleh variabel lain, misalnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dan lain sebagainya. 

 

Y= -5,049 + 0,326 X1 + 0,741 X2 + 0,281 X3 – 0,067 X4 – 0,079 X5 + 0,069 X6 + e 

 



 

 

7.  Uji Simultan dengan F-test 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 38,245 6 6,374 3,533 ,012
b
 

Residual 43,304 24 1,804   

Total 81,548 30    

a. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, SKALA, PENDIDIKAN, PELATIHAN, UMUR, 

MASAMEMIMPIN 

(Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS, 2016). 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai fhitung sebesar 1,341, sedangkan ftabel sebesar 2,040. 

Nilai ttabel dengan df pembilang = 6, df penyebut 24 dan nilai signifikansi α = 0,05. Probabilitas signifikan 

0,012 < α = 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

manajer/pemilik (X1), masa memimpin (X2), umur perusahaan (X3), skala usaha (X4), Pelatihan akuntansi 

(X5) dan pengetahuan akuntansi (X6) bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Tanjungpinang. 

8. Uji Parsial Dengan T-Test 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5,049 6,290  -,803 ,430 

PENDIDIKAN ,326 ,209 ,260 1,558 ,132 

MASAMEMIM

PIN 

,741 ,239 ,601 3,101 ,005 

UMUR ,218 ,261 ,157 ,836 ,411 

SKALA -,067 ,166 -,062 -,403 ,691 

PELATIHAN -,079 ,151 -,082 -,523 ,606 

PENGETAHU

AN 

,069 ,072 ,193 ,959 ,347 

a. Dependent Variable: PENGGUNAAN 

(Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS, 2016). 

 

 



 

 

Pembahasan 

Pendidikan pemilik atau manajemen perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa pendidikan pemilik (X1) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Era Astuti (2007) yang menunjukkan bahwa pendidikan pemilik/manajer tidak berpengaruh pada 

penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi pada pengusaha kecil dan menengah di Kabaupaten 

Kudus, yang berarti juga tidak berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi.  

Hal yang di mungkinkan menjadi indikasi penyebab tidak berpengaruhnya pendidikan 

pemilik/manajer terhadap penggunaan informasi akuntansi adalah  kurangnya pengetahuan tentang 

informasi akuntansi para responden yang mayoritas lulusan SLTA, sehingga dalam menggambil 

keputusan tidak menjadikan landasan penggunaan informasi akuntansi untuk para pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah yang ada di Kota Tanjungpinang. 

Pengaruh Masa Memimpin Perusahaan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis ke-dua (H2) menunjukkan bahwa masa memimpin (X2) secara parsial 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Era Astuti 

(2007) yang menunjukkan bahwa masa memimpin berpengaruh pada karakteristrik internal perusahaan 

terhadap penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi perusahaan kecil dan menengah di Kabupaten 

Kudus, yang berarti juga berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi. Dari hasil ini membuktikan 

bahwa para pengusaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang telah memimpin perusahaan 

cukup lama dan paham akan informasi akuntansi. Para pengusaha mikro, kecil dan menengah di Kota 

Tanjungpinang cukup berpengalaman dalam mengambil kebijakan berdasarkan informasi akuntansi. Para 

pengusaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang telah memahami informasi akuntansi 

sebagai landasan kebijakan selama mereka memimpin perusahaan. 

3.  Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis ke-tiga (H3) menunjukkan bahwa umur perusahaan (X3) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yayuk 

Widiyanti (2013) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh pada penggunaan 



 

 

informasi akuntansi pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang, yang berarti juga 

tidak berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi. Hal yang dimungkinkan menjadi indikasi 

penyebab tidak berpengaruhnya umur perusahaan terhadap penggunaan informasi akuntansi adalah 

aktivitas perusahaan yang tidak mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun.  

Pengaruh Skala Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis ke-empat (H4) menunjukkan bahwa skala usaha (X4) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hariyadi 

(2013) yang menunjukkan bahwa skala usaha tidak berpengaruh pada penggunaan informasi akuntansi 

pada usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tanjungpinang. Hal yang dimungkinkan menjadi indikasi 

penyebab tidak berpengaruhnya skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi adalah para 

pengusaha mikro, kecil dan menengah tidak membuat kebijakan berdasarkan informasi akuntansi dan 

tidak menunjang informasi akuntansi sebagai dasar keputusan keuangan. 

Pengaruh Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis ke-lima (H5) menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi (X5) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Muhamad Wahyudi (2009) yang menunjukkan bahwa pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi pada perusahaan kecil dan menengah di Yogyakarta. Hal yang 

dimungkinkan menjadi faktor penyebab tidak berpengaruhnya pelatihan akuntansi pemilik terhadap 

penggunaan informasi akuntansi adalah kondisi ini terjadi dikarenakan dimana pelatihan akuntansi yang 

dilakukan oleh pemerintah belum di aplikasikan dengan baik oleh pemilik/manajer perusahaan dalam 

penggunaan informasi akuntansi, sehingga pelatihan akuntansi pemilik tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan informasi akuntansi.  

Penggunaan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi 

Hasil pengujian hipotesis ke-enam (H6) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi (X6) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan pada pelaku 

usaha mikro, kecil dan menengah tidak adanya peningkatan pengetahuan akuntansi maka pemahaman 



 

 

pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk menerapkan informasi akuntansi dalam usahanya juga akan 

semakin menurun. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dan dari analisis data yang dilakukan oleh penulis dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan pemilik/manajer perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi 

akuntansi. 

2. Masa memimpin perusahaan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

4. Skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

5. Pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

6. Pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

7. Pendidikan pemilk/manajer, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, skala usaha, pelatihan 

akuntansi dan pengetahuan akuntansi  dalam informasi akuntansi secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mencoba memberikan 

saran, yaitu : 

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel independen yang lain, agar besar 

kemungkinan terukur berpengaruh atau signifikan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian lebih luas lagi  tidak hanya di 

Kota Tanjungpinang saja tetapi menambah di setiap Kabupaten serta Kota yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau dan juga menambah variabel lain yang mempengaruhi informasi akuntansi, 

seperti persepsi, pengalaman menjalankan usaha, pemahaman akan informasi akuntansi, dll. 

 



 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Astuti, Era. 2007. Pengaruh Karakteristik Internal Perusahaan Terhadap Penyiapan     Dan Penggunaan 

Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kudus. Thesis 

dipublikasikan. Universitas Negeri Diponegoro. 

Budiyanto, Hendra. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi 

Pada Perusahaan Tenun Troso Di Jepara. Skripsi. Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara. 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hariyadi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, 

Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang  Bergerak Di Bidang Jenis Usaha Makanan Di Kota 

Tanjungpinang. Ringkasan Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Kemenkop UKM. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

Kemenkop UKM. Undang-undang No.9 Tahun 1995 Kewajiban Menyelenggarakan Pencatatan 

Akuntansi Yang Baik Bagi Usaha Kecil Menengah  Di Indonesia. 

Kemenkop UKM. Undang-undang perpajakan No.02 Tahun 2007 Tentang Pengembangan Usaha Kecil 

Menengah Dan Koperasi. 

Kemenkop UKM. Undang-undang No.28 Tahun 2008 Tentang Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

Kristian, Candra. 2010. Pengaruh Skala Usaha, Umur Perusahaan, Pendidikan Pemilik Terhadap 

Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Blora. Skripsi. 

Universitas Negeri Semarang. 

Manik, Tumpal. 2012. Diktat kuliah Sistem informasi akuntansi. Tanjungpinang. 

Manik, Tumpal. 2014. Praktikum komputer akuntansi. WR Printing. Tanjungpinang. 

Meiliana, Koes. 2014.  Analisis Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan 

Menengah Di Yogyakarta. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Natalia, Nina. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerapan Akuntansi Pada 

Para Pemilik Ukm ( Usaha Kecil Dan Menengah) Bengkel Motor Di Daerah Kembangan, Jakarta 

Barat. Jurnal. Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung. 

Sujarweni, V.Wiratna. 2014. SPSS Untuk Penelitian. Pustaka baru. Yogyakarta. 

Sunyoto, Danang. 2011. Metodologi Penelitian Ekonomi (Alat Statistic & Analisis Output Computer). 

CAPS. Yogyakarta. 

Solovida, Grace Triana. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyiapan Dan Penggunaan Informasi 

Akuntansi Pada Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Jawa Tengah. Ringkasan Skripsi. Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi  Bank BPD Jawa Tengah. 

Tmbooks. 2015. Sistem Informasi Akuntansi : Konsep Dan Penerapan. ANDI. Yogyakarta. 



 

 

Wahyudi, Muhammad. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi 

Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Yogyakarta. Thesis. Universitas Negeri 

Diponegoro Semarang. 

Wulandari, Chelsy. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyiapan Dan Penggunaan 

Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. Ringkasan 

skripsi. Universitas Islam Riau. 

Widiyanti, Yayuk. 2013. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha Kecil Dan 

Menengah Atas Penggunaan Informasi Akuntansi Keuangan (Studi pada Pengusaha Kecil Dan 

Menengah Di Sentra Kerajinan tas Kain Kabupaten Kendal). Skripsi. Universitas Negeri 

Semarang. 

 


