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ABSTRAK 

 

Alifia Sholiha, 2019: Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Tingkat Pendidikan 

Pemilik Terhadap Penerapan SAK EMKM Dengan Pemahaman Teknologi Informasi 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM di Jakarta Timur) 

Pembimbing: (1) Dr. Etty Gurendrawati. SE, M.Si. Ak; (2) Dr. I Gusti Ketut Agung 

Ulupui, SE. Akt., M.Si  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni kualitas 

pelaporan keuangan dan tingkat pendidikan pemilik terhadap variabel dependen yakni 

penerapan SAK EMKM dengan pemahaman teknologi informasi sebagai variabel 

moderasi. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Jakarta Timur. Penerapan 

SAK EMKM diukur dengan kualitas pelaporan keuangan dan tingkat pendidikan 

pemilik. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 90 responden dengan metode 

purposive sampling dengan syarat responden adalah UMKM yang membutuhkan 

pinjaman dari pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan 

keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Tingkat 

pendidikan pemilik juga memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. 

Begitu juga variabel moderasi yakni pemahaman teknologi informasi yang mampu 

memoderasi masing-masing kedua variabel independen sehingga memiliki pengaruh 

positif yang lebih baik terhadap penerapan SAK EMKM. 

 

Kata kunci: penerapan SAK EMKM, kualitas pelaporan keuangan, tingkat pendidikan 

pemilik, pemahaman teknologi informasi, UMKM 
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ABSTRACT 

 

Alifia Sholiha, 2019: The Influence of Financial Reporting Quality and Educational 

Background to the Implementation of SAK EMKM with Information Technology as a 

Moderating Variable (Case Study of East Jakarta MSME) 

Advisor: (1) Dr. Etty Gurendrawati. SE, M.Si. Ak; (2) Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, 

SE. Akt., M.Si  

This research aims to determine the effect of independent variables, the quality of 

financial reporting and the level of education on the dependent variable, the 

implementation of SAK EMKM with the understanding of information technology as 

a moderating variable. The population in this study is MSMEs in East Jakarta. The 

Implementation of SAK EMKM is measured by the quality of financial reporting and 

the educational background. Samples obtained were 90 respondents with a purposive 

sampling method with the condition that respondents were MSMEs who needed loans 

from third parties. The result showed that the quality of financial reporting has a 

positive influence on the implementation of SAK EMKM. So does the educational 

background. Likewise, the moderating variable, information technology is able to 

moderate each of two independent variables to be having a better positive effect on the 

implementation of SAK EMKM. 

 

 

Keyword: Implementation of SAK EMKM, Financial Reporting Quality, Educational 

Background, Information Technology, MSMEs 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“… apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat 

menerima pelajaran” 

 

(Q.S Az- Zumar: 9) 

 

 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 

 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni.) 

 

 

 

Perjalanan panjang tak akan pernah melelahkan jika ada penguat di sisi. 

Terima kasih paling banyak dan paling dalam, aku haturkan kepada mama dan 

bapak yang selalu menjadi penguat dalam setiap perjalanan. Skripsi ini menjadi 

salah satu caraku membalas cinta mama dan bapak. Semoga apa yang mama 

dan bapak harapkan selalu Allah kabulkan dan Allah berkahi, insyaaAllah… 

Serta untuk seluruh orang yang pernah terlibat dihidupku, terutama di kehidupan 

kampusku. Aku sampaikan dengan senyum paling manis, 

 “terima kasih”  
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