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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan dan pemahaman 

teknologi informasi terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Sampel dari penelitian ini adalah 100 pengrajin batik di Kampung Batik Laweyan Surakarta. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling.Instrumen penelitian menggunakan 

kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi 

berganda, dan regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah jenjang pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

Sedangkan pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kesesuian 

penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAPBerdasarkan hasil uji koefisien korelasi nilai 

adjusted R square diperoleh sebesar 0,202 sehingga dapat disimpulkan presentase sumbangan 

variabel jenjang pendidikan dan teknologi informasi sebesar 20,3%sedangkan sisanya 79,7%  

dipengaruhi oleh variabel lain.  

 

Kata kunci: Jenjang pendidikan, teknologi informasi, SAK  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting 

untuk meningkatkan perekonomian pada negara tersebut. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan 

oleh adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah terciptanya lapangan kerja, 

kesejahteraan rakyat meningkat dan pemerataan pendapatan. Sehingga peluang dalam peningkatan 

perekonomian di Indonesia diperlukannya dukungan dari seluruh pihak untuk pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) begitu juga yang terdapat pada pengrajin Batik yang berada di 

daerah Surakarta. 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan 

standar akuntansi yang diperuntukan khusus untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK ETAP yang berdiri sendiri bukan 

berdasarkan SAK Umum. SAK ETAP umumnya dibuat dalam bentuk sederhana, mengatur transaksi 

yang umum dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, bentuk pengaturan yang sangat sederhana, 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. 

Kemudahan SAK ETAP yang digunakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membuat 

laporan keuangan yang bersifat informatif untuk pengguna eksternal serta mempermudah dalam 

hubungan dengan pihak eksternal kebutuhan pihak internal yaitu untuk mengetahui perkembangan 

usaha yang dimilikinya. 

Berdasarkan   hal   tersebut,   maka   penulis   mengambil   judul penelitian “Pengaruh Jenjang 

Pendidikan Dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan 

SAK ETAP Pada Pengrajin Batik”. 

 

2. METODOLOGI 

2.1 Jenis penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Ruang lingkup yang menjadi penelitian 

ini adala para pengrajin batik di wilayah  Kampung Laweyan Surakarta. Ruang lingkupnya 
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membahas sepera jauh pengaruh Jenjang Pendidikan Dan Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap 

Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Pengrajin Batik.  

2.2 variabel penelitian dan definisi operasional 

variable-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

a. variable dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y) 

b. Variabel independen yaitu (X) yang meliputi 2 dimensi : 

1. Jenjang pendidikan (X1) 

2. Teknologi informasi (X2) 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang 

bagaimana cara mengukur variable. Pengertian operasioal variable ini kemudian iuraikan menjadi 

indikator empiris yang meliputi : 

1. Pengertian jenjang pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan 

terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis 

untuk tujuan-tujuan umum. 

2. Teknologi informasi 

Teknologi Informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relecan, akurat dan tepat waktu, yang 

digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang 

strategis untuk pengambilan keputusan. 

3. Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan 

dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah 

penyajian mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat 

berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. 
2.3 Sumber Data dan Responden 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer didapat langsung 

dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diisi oleh responden secara langsung dan diolah 

kembali oleh peneliti agar menemukan jawaban. Responden dalam penelitian ini adalah pengrajin batik 

di Kampung Laweyan Surakarta.  

2.4 Populasi dan Samplin 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin batik yang berada di 

Kampung Batik Laweyan. Sampel penelitian ini sebanyak 100 pengrajin batik di Kampung Batik 

Laweyan 

2.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini 

terdiri dari sejumlah pertanyaan yang diukur dengan menggunaan skala likert dengan alternatif lima 

jawaban yang mengukur dan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang 

diberikan kepada responden. 

2.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

Teknik analisis statistic deskriptif 

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran 

teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variable-variabel 

penelitian. 

Teknik Pengujian Kualiatas Data 

Dalam penelitian ini pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas dalam 

mengukur variabel. Dalam mengukur variabel ini mengguanakan analisis regresi linier berganda 

dengan program SPSS versi 17.00 for Windows. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3,1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kriteria yang 

digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian 

hipotesis apabila Pearson Correlation  lebih besar dari 0,1966. Hasil uji kualitas data disajikan pada 

tabel 3.1: 

 

   Tabel 3.1. Ringkasan hasil perhitungan validitas 

Variabel Item Pearson correlation Keterangan 

Jenjang pendidikan (x1) X1.1 0,774 Valid 

 X1.2 0,782 Valid 

 X1.3 0,821 Valid 

 X1.4 0,601 Valid 

 X1.5 0,419 Valid 

Teknologi informasi (x2) X2.1 0,623 Valid 

 X2.2 0,627 Valid 

 X2.3 0,495 Valid 

 X2.4 0,534 Valid 

 X2.5 0,571 Valid 

  X2.6 0,547 Valid 

 X2.7 0,409 Valid 

Penyajian  laporan Keuangan SAK 

ETAP (Y) 

Y.1 0,778 Valid 

 Y.2 0,753 Valid 

 Y.3 0,764 Valid 

 Y.4 0,580 Valid 

 Y.5 0,524 Valid 

 

Hasil pengujian uji validitas pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa semua variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Karena secara keseluruhan item memiliki nilai diatas 

0,195 sehingga layak untuk menjadi ukur instrumen kuesioner dalam penelitian. 

3.2Uji Reliabilitas 

Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach”s Alpha diatas 0,70 dengan cara 

membandingkan nilai alpha dengan standarnya. Reliabel suatu variabel dikatakan baik jika nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabeilitas dapat dilihat pada gambar 3.2  

 

        Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Item Cronbach’s Alpha Keterangan 

Jenjang pendidikan X1 0,716 Reliabel 

Teknologi informasi X2 0,693 Reliabel 

Laporan keuangan SAK ETAP Y 0,688 Reliabel 

 

Hasil pengujian uji reliabilitas pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitia ini telah reliable karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur 

instrumen kuesioner dalam penelitian ini. 
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3.3 Analisi Regresi  

Uji Asumsi Model Regresi 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen 

dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi  normal atau tidak. Hasil pengujian 

normalitas dapat lihat paa tabel 3.2 

 

                   Tabel 3.2  One Sample Kolmogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 X2 Y 

N 100 100 100 

Normal Parametersa,,b Mean 20.95 29.28 20.92 

Std. Deviation 2.580 3.476 3.051 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .128 .094 .128 

Positive .102 .094 .091 

Negative -.128 -.090 -.128 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.277 .937 1.283 

Asymp. Sig. (2-tailed) .077 .344 .074 

 

hasil pengujian uji normalitas Kolmogorov Smirnov, dimana hasil dari asymp.Sig adalah 0.077 

(X1) 0.344 (X2) 0,074 (Y) hal ini menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan data tersebut normal. 

Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 

bebas. Hasil pengujian Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

 

                                           Tabel 3.2 Hasil uji multikolineaitas 

Model Collinearitas stastistik 

Tolerance VIF 

H1 0,724 1,381 

H2 0,724 1,381 

 

Hasil pengujian multikolinearitas di peroleh tolerance dari keempat variabel independen berada 

di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai. 

Uji Autokorelasi 

Merupakan korelasi anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 

3.3 :  

 

                 Tabel 3.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .468a .219 .203 2.723 2.267 
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Dari hasil pengujian dapat dilihat nilai DW adalah 2,267. Untuk nilai dU  dan dL dapat dilihat 

dari nilai DW Tabel pada signifikan 0.05 dengan nilai n( jumlah data) = 100 dan k (jumlah variabel 

independen) = 2 didapat nilai dL 1,6337 dan dU 1,7152. Jadi nilai 4-dL = 4- 1,6337 dan dU = 4-

1,7152. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. 

Uji Heterokesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi 

ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil pengujian 

heteroskesdastisitas dapat dilihat pada gambar 3.1.1: 

 

     Tabel 3.3.5 Hasil pengujian heteroskesdastisitas 

Variabel P-value Sig Keterangan 

Jenjang Pendidikan 0,537 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

Pemahaman TI 0,878 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

 

Dengan melihat tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa nilai nilai P-value masing-masing variabel 

nilai lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki bebas 

dari heteroskedastisitas. 
Analisis Regresi  

Analisis data dengan alat analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda terhadap empat variabel 

dependen dapat dilihat pada tabel 3.6 : 

 

                Tabel 3.6 Analisis berganda 

                Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.023 2.608  3.460 .001 

X1 .539 .125 .455 4.320 .000 

X2 .021 .093 .024 .226 .822 

 

UJI SIMULTAN (UJI F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen.Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3.7 

 

          Tabel 3.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares Df  Mean Square F Sig. 

1 Regression 202.174 2 101.087 13.634 .000a 

Residual 719.186 97 7.414   

Total 921.360 99    

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan pada tabel 7 Diperoleh hasil Fhitung  sebesar 13.634 

sedangkan Ftabel sebesar 3.09dengan signifikan 5% (0,05). Jadi F hitung > Ftabel 

Uji Parsial (Uji t) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai thitung  masing-masing koefisiensi regresi 

dengan ttabel pada signifikan 2,5%. Dapat dilihat pada tabel 3.8 
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                Tabel 3.8. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.023 2.608  3.460 .001 

X1 .539 .125 .455 4.320 .000 

X2 .021 .093 .024 .226 .822 

 

Hipotesis 1 Nilai t hitung ttabel (4,320 > 1, 98472) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka 

Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan jenjang  pendidikan  berpengaruh signifikan terhadap Laporan 

keuangan SAK ETAP. Hipotesis 2 Nilai thitung ttabel (0,226 < 1,98472) dan signifikansi < 0,05 (0,822 > 

0,05), maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan pemahaman teknologi tidak berpengaruh terhadap 

laporan keuangan SAK ETAP.  

Koefisien determinasi (R2 ) 

Koefisien Determinasi (Uji R2) digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan 

variabel. 

 

                                          Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .468a .219 .203 2.723 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai koefisien determinasi adalah sebear 0,366 sehingga 

dapat disimpulkan presentase sumbangan variabel SPPT, pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajaksebesar 20,3 % sedangkan sisanya 79,7 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dan dikaji dalam penelitian ini. 

3.4 Pembahasan 

Pengaruh Jenjang Pendidikan Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 

ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian penelitian hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa jenjang 

pendidikan berpengaruh signifikan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. diartikan 

bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi penyajian laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan. Para Pengrajin Batik 

dikampung batik laweyan terdiri dari berbagai macam jenjang dan latar belakang pendidikan. Ilmu 

Akuntansi diberikan kepada orang yang menempuh pendidikan SLTA dan S1 yang berlatar belakang 

ekonomi,akuntansi dan manajemen. Jadi para pengrajin batik yang pendidikannya sempat menempuh 

SLTA atau S1 yang berlatar belakang ekonomi,akuntansi,manajemen tentu memiliki penyajian laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP yang lebih baik dari pada pengrajin yang hanya menempuh 

pendidikan hingga tamat SD atau SMP dan tidak berlatar belakang ekonomi akuntansi dan manajemen. 
Tengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Penyajian Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan pemahaman teknologi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.  

Hal ini dapat diartikan besar atau kecilnya pemahaman teknologi tidak mempengaruhi rendah atau 

tingginya penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. dikarenakan pada dasarnya teknologi 

hanya berperan membantu memudahkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan 

laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tetap terdiri dari 5 macam yaitu Neraca, Laporan Laba 
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Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas, Laporan Laba Ditahan dengan atau tanpa 

bantuan sarana teknologi informasi seperti komputer atau laptop. Jadi besar atau kecilnya pemahaman 

terhadap teknologi informasi tidak akan mengubah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disajikan. 

 

4. KESIMPULAN  

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenjang  pendidikan  terhadap penyajian laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman teknologi 

informasi  terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Variabel independen adalah 

jenjang pendidikan dan teknologi informasi sedangkan variabel dependen adalah laporan keuanagan  

berdasarkan SAK ETAP. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 pengarjin batik di kampung batik 

Laweyan Surakarta. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regredi linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelilitian menunjukan bahwa  jenjang pendidikan berpengaruh terhadap laporan 

keuangan dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uji 

koefisien korelasi nilai adjusted r square adalah 0,203 jadi dapat disimpulkan bahwa presentasi 

sumbangan variabel jenjang pendidikan dan teknologi informasi sebesar 20,3% Sedangkan sisanya 

79,7 dipengaruhi oleh variabel lain. 

Sebagaimana selayaknya penulis pada umumnya, masih banyak keterbatasan dalam penelitian 

ini. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi variabel yang dimasukkan dalam model ini tergolong 

sedikit dan terbatas di kampung batik Laweyan di Surakarta sehingga tidak bisa digeneralisasikan 

untuk wilayah lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti lain faktor 

pengetahuan akuntansi agar hasil penelitian tersebut bisa maksimal. 
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