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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

penggerak roda perekonomian suatu rakyat yang tangguh. Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) mempunyai perenan yang penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan industri suatu Negara (Nurhikmah dkk, 2014). Khususnya di 

Indonesia, terbukti pada periode tahun 1998-2000 saat krisis moneter waktu itu 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan bahkan dapat 

menjadi pemulih perekonomian. Kemudian pada periode kepemimpinan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia juga 

mengalami dampak negatif akibat dari krisis global, tapi sekali lagi sektor Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini mampu menunjukan kinerja yang 

bagus dan lebih mumpuni dalam menopang perekonomian sehingga pertumbuhan 

ekonomi Negara ini masih tetap bagus dalam menghadapi krisis global. 

 Kota Jepara merupakan kota yang terletak diujung pantai utara pulau Jawa 

dan terkenal akan pengusaha meubelnya, tapi selain usaha meubel kota Jepara 

juga memiliki beberapa sentra industri unggulan lainnya seperti Kain Tenun di 

Desa Troso, Patung di Desa Mulyoharjo, Kerajinan Rotan di Desa Teluk Wetan, 

Monel di Desa Kriyan, Konveksi di Desa Sendang, Mainan anak-anak di Desa 

Karanganyar,makanan dan kue di Desa Bugo, dan Gerabah di Desa Mayonglor 

(Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara).Agar 
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keberlangsungan usaha (going concern) tetap terjaga keselarasannya sebagai 

pemilik atau pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Jepara dituntut untuk melakukan berbagai pembenahan 

baik dalam segi manajemen keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan 

peningkatan kesejahteraan sosial bagi para karyawan atau pegawainya. 

 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara langsung mendorong 

pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kegiatan-kegiatan 

ekonomi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuka 

lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menyerap tenaga 

kerja Indonesia yang masih menganggur. Penyerapan tenaga kerja baru oleh 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berdampak secara signifikan 

dalam menurunkan tingkat pengangguran masyarakat Indonesia (Yerika, 2015). 

 Dari segi makro ekonomi,Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

juga memberikan kontribusi bagi negara Indonesia.Pendapatan  Domestik Bruto 

Indonesia  yang dihasilkan dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) mencapai 57,12%.Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) tahun 2016, jumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mencapai 55,2 juta unit atau 99,98% terhadap total unit 

usaha di Indonesia. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalamnya 

mencapai  101,72  juta orang atau sekitar 97,3% dari total seluruh tenaga kerja di 

Indonesia. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 

tahun ke tahun selalu menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan tercatat 
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rata pertumbuhan sekitar 8% pertahun pada tahun 2010 sampai 2014 (Kementrian 

Koperasi dan Usaha Kecil menengah RI).  

 Berdasarkan  data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengahyang telah diuraikan diatas, Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah 

(UMKM) dapat menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi nasional di 

Indonesia. Hal itu terjadi karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

bersentuhan langsung dengan masyarakat yang berada di sekitarnya dan 

menggerakkan perekonomian kerakyatan. 

 Fenomena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kemudian dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut badan usaha khususnya 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melakukanperubahan guna 

untuk meningkatkan daya saing. ASEAN telah mengesahkan ASEAN Policy of 

Blueprint for SMEs Development 2004-2014 yang bertujuan untuk menjamin 

adanya transformasi Usaha Kecil Menengah (UKM) ASEAN yang memiliki daya 

saing, dinamis, dan inovatif. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sendiri mulai 

diselenggarakan pada tahun 2015 lalu.Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) kita mesti mampu mengimplementasikan pembangunan berbasis 

lokal, serta berupaya meningkatkan daya saing dalam kancah ekonomi global.Siap 

tidak siap meski kita sikapi dengan arif dan bijaksana dan memperkuat sektor 

ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM).Menyadari betapa 

pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor 

penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional meskipun dalam segi pengelolaan 

manajemen masih kurang, sehingga dengan dilakukannya proses pengembangan, 
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pemberian modal baik dalam bentuk finansial maupun non finansial untuk 

meningkatkan kualitas dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu 

sendiri, antara lain adalah dengan melakukan penerapan sistem informasi 

akuntansi (SIA), komunikasi internal dan pemberian kompensasi yang baik. 

Persaingan yang terjadi saat ini bukan lagi semata-mata persaingan antar produk, 

melainkan persaingan antarnilai yang dihantarkan melalui produk tersebut. 

 Pada prinsipnya sistem informasi akuntansi (SIA) mempunyai peranan 

penting dalam kegiatan operasional sebuah entitas usaha.Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) juga dapat memberikan bantuan dalam proses pengambilan 

keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang dan dilaksanakan pada dasarnya 

untuk memberikan informasi pada pihak manajemen perusahaan, dari hasil sistem 

informasi akuntansi ini akan diperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan dari perusahaan 

(Nurhikmah dkk, 2014). 

 Teknologi informasi sendiri menjadi hal yang mahu tidak mahu harus 

dikuasai oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk 

menghadapi persaingan global. Pada dasarnya sebuah Sistem Informasi Akuntansi 

dapat menambah nilai bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan 

meningkatakan efesiensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 

memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk mengambil 

keputusan, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dan dapat memperbaiki komunikasi (Nurhikmah dkk, 2014).  
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 Dalam setiap organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat 

penting.Komunikasi merupakan unsurpertama dalam berbisnis.Dalam menyoroti 

masalah komunikasi, menegaskan bahwa komunikasi merupakan darah sebagai 

suatu sumber kehidupan bagi setiap organisasi dan merupakan suatu kunci sukses 

dalam karir bisnis dan kehidupan pribadi. Lebih tegas dikatakan komunikasi itu 

sangat penting, sehingga bila tidak ada komunikasi maka organisasi itu tidak akan 

berfungsi (Siswandi, 2015). 

 Komunikasi dalam sebuah organisasi perusahaan khususnya dan 

umumnya organisasi-organisasi lain, biasanya terjadi dalam dua konteks, yaitu 

komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan (internal communication) dan 

komunikasi yang terjadi di luar perusahaan (eksternal communication). Di dalam 

komunikasi internal baik dalam vertikal, horizontal, maupun diagonal sering 

terjadi kesulitan yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran komunikasi atau 

dengan kata lain terjadi miss komunikasi. Kesulitan ini terjadi karena adanya 

keslah pahamanan, adanya sifat psikologis seperti egois, kurangnya keterbukaan 

antar pegawai, adanya perasaan tertekan dan sebagainya, sehingga menyebabkan 

komunikasi tidak efektif dan akhirnya tujuan organisasipun sulit untuk dicapai 

(Siagian, 2002). 

 Dari urian pendapat diatas yang disampaiakan oleh Siagian, (2002) dapat 

ditelaah bahwa perlunya jalinan komunikasi internal yang baik antara manajer 

atau atasan dengan karyawan maupun karyawan dengan karyawan lainnya.  

Sehingga diharapkan dengan terbangunnya sebuah chemistry atau hubungan 

komunikasi kerja antar individu yang bagus diantara semua pelaku kegiatan yang 
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berhubungan dengan organisasi atau badan usahanya khususnya Usaha 

Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara agar tercapainya visi 

dan misi perusahaan.  

 Secara umum sistem penggajian atau pemberian kompensasi yang adil bila 

besarnya gaji pokok yang diterima oleh karyawan bisa mencukupi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga dan sesuai atau sama dengan nilai pekerjaan yang telah 

mereka lakukan. Demikian pula dengan kenaikan gaji yang diterima harus pula 

sesuai dengan tingkat prestasi kerja, dari segi sebagai individu seorang karyawan 

biasanya memandang keadilan dari sudut pandang persamaan (equity). Pandangan 

mengenai keadilan tidak terletak hanya pada hasil akhirnya saja, melainkan 

keyakinan mengenai keseluruhan proses yang digunakan untuk menentukan hasil 

akhir juga mempengaruhi pandangan itu. Karena secara tidak langsung setelah 

karyawan diterima kerja atau sudah cukup lama bekerja pada suatu organisasi atau 

perusahaan maka ia akan terus menuntut kesejahteraannya dan akan terus menilai 

apakah perusahaan tempatnya bekerja sudah memperhatikan kesejahteraan para 

karyawannya. Kemudian karyawan akan membicarakan topik ini secara terus 

menerus dalam obrolan sehari-hari dengan karyawan lain, sehingga ditakutkan 

akan mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri dan berdampak pada 

menurunnya kualitas produksi dari perusahaan. Dampak jangka panjangnya bisa 

mengakibatkan pendapatan usaha semakin menurun dan kemudian bisa juga 

perusahaan tersebut tiba-tiba tutup. 

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah 

organisasi, dengan pengelolaan sumberdaya manusia yang baik dan benar secara 
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tidak langsung akan berdampak pada tercapainya visi dan misi sebuah organisasi 

atau badan usaha. Telah menjadi rahasia umum bahwa memiliki tenaga kerja atau 

karyawan yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun mental akan 

menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan atau organisasi. Karena pada 

setiap aktivitas operasionalnya akan berhubungan langsung dengan sistem yang 

telah diterapkan dan akan menggunakan sistem tersebut secara terus-menerus oleh 

setiap elemen yang memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas perusahaan 

atau organisasi. Untuk itu maka perlunya sumber daya antara lain seperti 

sumberdaya manusia (SDM), sumber modal yang berkualitas. 

 Mengelola karyawan dengan adil pada prinsipnya ialah menyeimbangkan 

hak dan kewajiban antara manajemen atau biasanya dalam Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) yaitu pemilik usaha serta karyawan.Baik manajer 

maupun karyawan atau pegawai, semuanya memainkan peranan yang penting 

dalam memastikan bahwa sumber daya manusia telah dikelola dengan adil.Karena 

secara bersama-sama mereka telah menetapkan kebijakan kerja, prosedur dan 

tindakan yang dilakukan sehingga keputusan penting dalam masalah karyawan 

dibuat dengan seadil-adilnya, menghormati hak dan kewajiban karyawan dan 

pengusaha. 

 Untuk menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan 

kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki oleh para karyawan, kinerja mengacu pada prestasi kerja 

karyawan diukur melalui standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh 

organisasi.Pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja 
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karyawan yang sangat tinggi terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi atau 

badan usaha secara keseluruhan. 

 Selain beberapa masalah pokok yang telah diuraikan diatas, kekurangan 

modal dan kurangnya pemahaman manajemen keuangan juga merupakan masalah 

utama yang menyebabkan kegagalan perusahaan kecil. Banyak pengusaha 

pengusaha dari perusahaan yang berskala kecil mengalami kekurangan dana untuk 

membayar beban-beban mereka setelah beberapa bulan menjalankan usaha. 

Selanjutnya banyak perusahaan kecil yang mengalami kegagalan karena kurang 

memahami manajemen keuangan, pembelanjaan dan sumber daya. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penilitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, yaitu Kadek Wahyu Indralesmana dan I.G.N. Agung 

Suaryana,(2014). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti 

sebelumnya yang menggunakan variabel sistem informasi akuntansi sebagai 

variabel independen. Sedangkan pada penelitian ini dengan menambahkan 

variabel baru, yaitu variabel independen komunikasi internal dan kompensasi. 

Karena dengan penambahan dua variabel Independen baru tersebut peneliti 

beranggapan akan diperoleh hasil yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Obyek 

penelitian ini adalah karyawan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  

(UMKM) Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian sebelumnya adalah karyawan 

pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Nusa Penida. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan menambahkan isu kekinian yaitu 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 
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 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan diatas maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Komunikasi Internal, 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Jepara”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

 Pembahasan yang dikaitkan dengan judul diatas sangatlah luas, sehingga 

tidak mungkin dilapangan permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjangkau 

dan terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya ruang lingkup guna 

sebagai pembatas agar tidak terjadinya kesalahpahaman sehingga menimbulkan 

penafsiran yang berbeda-beda dan akan mengakibatkan penyimpangan dari judul 

diatas. 

 Dalam hal ini ruang lingkup dan fokus permasalahan yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel yang diteliti pada kinerja karyawan dibatasi 3 variabel yaitu 

antara lain sistem informasi akuntansi, komunikasi internal dan 

kompensasi. 

b. Penelitian dilakukan padaUsaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM)yang terdaftar pada Dinas Koperasi,Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM)dan Pengelolaan PasarKabupaten Jepara, dengan 

responden karyawan yang terlibat dalam kegiatan akuntansi, 

komunikasi internal, dan kompensasi. 
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1.3. Perumusan Masalah 

 Banyak dijumpainya oleh peneliti bahwa di lapangan banyak dari pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berangkat dari industri keluarga / 

rumahan sehingga pengelolaannya tidak dimanajemen dengan baik. Masalah yang 

sering dijumpai dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) khususnya di 

Kabupaten Jepara adalah sulitnya akses modal dari perbankan (baik bank swasta 

dan atau nasional) maupun pemerintah, sumber daya manusia (SDM) atau 

karyawan yang kurang produktif, penggunaan teknologi yang minim, sulitnya 

menembus pasar baru, dan masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap 

sistem informasi akuntansi. Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 

penerapan sistem informasi akuntansi, komunikasi internal, dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM) 

antara lain yaitu Kadek Wahyu Indralesmana, dkk, (2014) dengan judul penelitian 

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada 

Usaha Kecil, dan Menegah (UKM) di Nusa Penida dimana hasil penelitian 

menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan atau individu di Nusa Penida dengan presentase sebesar 34,5% 

variabel sistem informasi akuntansi berpangaruh positif terhadap kinerja individu 

pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nusa Penida. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi (SIA) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Jepara ? 

2. Apakah pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan pada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kabupaten Jepara? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk : 

1. Menguji secara empiris bahwa terdapat pengaruh dari penerapan 

sistem informasi akuntansiterhadap kinerja karyawan pada Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jepara. 

2. Menguji secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi 

internal terhadap kinerja karyawan pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Jepara. 

3. Menguji secara empiris bahwa terdapat pengaruh antara pemberian 

kopensasi terhadap kinerja karyawan pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Jepara. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi pelaku usaha  

Diharapkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Kabupaten Jepara dapat dijadikansebagai bahan pertimbangan dalam 

pengoperasian usaha,khususnya dalam mengelola sumber daya 

manusia (SDM) atau karyawan yang dimiliki. 

2. Bagi karyawan  

Bisa sebagai informasi dan sebagai tolok ukur apakah sudah 

diperlakukan dengan semestinya oleh atasan. 

3. Bagi Peneliti  

Sebagai acuan yang mungkin akan digunakan sebagai penelitian 

selanjutnya. 
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