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4BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini merupakan hasil dari evolusi global yang 

semakin hari akan berlanjut hingga masa mendatang, kemajuan teknologi tidak bisa 

dihindari dalam kehidupan ini karena teknologi akan terus berkembang seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seluruh kegiatan dan kebutuhan sangat mudah 

didapatkan hanya dengan satu gengaman tangan. Hampir dalam segala aspek 

teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia dalam beraktivitas, seperti 

komunikasi, mencari informasi, transportasi, pariwisata, pendidikan hingga 

aktivitas bisnis dan keuangan. Perkembangan teknologi meliputi beberapa sektor 

yang dimana salah satunya adalah sektor finansial.  

Semua sektor perekonomian menggunakan teknologi untuk mengatur 

keuangannya seperti laporan keuangan. Laporan keuangan salah satu komponen 

yang penting untuk suatu unit usaha, karena dengan laporan keuangan maka usaha 

dapat mengevalusi kinerja sebelumnya dengan kinerja mendatang. Berdasarkan 

data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa InternetIndonesia) pengguna internet 

pada tahun 2016 di Indonesia berjumlah 132.2 juta pengguna, sedangkan pada 

tahun 2017 pengguna internet berjumlah 262 juta pengguna internet. Oleh sebab itu 

dibutuhkan teknologi di bidang finansial karena untuk mempermudah dalam 

membuat atau mengakses laporan keuangan yang ada di perusahaan. Jika dalam 

proses mengakses laporan keuangan dipermudah maka akan memudahkan proses 

finansial di perusahaan. Dengan besarnya potensi teknologi finansialdi Indonesia 

maka dibutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Dellarosawati, 

(2019) Perkembangan teknologi finansial di Indonesia sangatlah tinggi terbukti 

bahwa pelaku fintech Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman 

(17%), dan sisanya berbentuk aggregator, crowfunding dan lain-lain (Financial 

Technology di Indonesia, 2017). Pemahaman akan penggunaan fintech mempunyai 

kontribusi besar dalam percepatan laju perekonomian yang berdampak pada 

peningkatan kondisi ekonomi nasional. 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu sarana untuk 

meningkatkan perekonomian. Berdasarkan data dari Dinas Koperas dan UKM hasil 

SUTAS 2018 menyatakan bahwa jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai ± 

9.782.262 dan berkontribusi bagi pendapatan daerah. Penyebaran UMKM di Jawa 

Timur pada tahun 2018 disajikan pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas masyarakat Jawa Timur banyak bertindak 

sebagai pelaku UMKM. Kota yang memiliki jumlah UMKM tertinggi adalah kota 

Jember dan di posisi kedua adalah kota Malang. Dengan demikian pelaku UMKM 

Gambar 4.1 Data UMKM Provinsi Jawa Timur 
(sumber : Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018) 
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perlu menyiapkan manajemen untuk pencatatan setiap transaksi keuangan secara 

detail. Transaksi yang berisi catatan produksi, catatan penjualan, catatan pembelian 

bahan baku, catatan pengeluaran, catatan profit, dan catatan lainnya. Catatan 

keuangan tersebut akan sangat berguna untuk UMKM untuk melihat perkembangan 

usahanya yang mengalami laba atau bahkan mengalami kerugian. Dari tahun ke 

tahun UMKM semakin berkembang pesat dalam penjualan dan jumlahnya, 

begitupun dengan perkembangan teknologi. Berbagai pengembangan teknologi 

dalam bidang finansial adalah website dalam perhitungan laporan keuangan dan 

aplikasi pencatatan laporan keuangan (Microsoft Excel, SIAPIK, Buku Kas, 

Accurate dll). Dalam beberapa kasus pada UMKM, salah satu alasan yang sering 

terjadi ketika UMKM mengalami gulung tikar adalah kesalahan dalam proses 

pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan 

merupakan hal penting bagi kelangsungan suatu unit usaha. Kesalahan dalam 

pencatatan laporan keuangan akan menjadi dampak besar pada seluruh bisnis. 

Misalnya seperti kesalahan menghitung laba rugi, UMKM tidak menyadari bahwa 

jumlah hutang lebih tinggi dibandingkan jumlah laba yang dimiliki. Kesalahan – 

kesalahan tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan teknologi finansial atau 

software accounting. Teknologi pencatatan laporan keuangan bagi UMKM sangat 

diperlukan, karena memberikan banyak dampak positif dalam hal keuangan. 

Dengan adanya teknologi pencatatan laporan bagi UMKM maka setiap transaksi 

yang terjadi akan terhitung dan tercatat dengan tepat, sehingga tidak terjadi 

kesalahan saat proses perhitungan laporan keuangan. Software akuntansi memiliki 

fitur yang dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan UMKM 

secara tepat dan akurat, serta melakukan perhitungan akumulasi secara otomatis. 

Data transaksi yang tercatat akan diolah oleh software yang nantinya menghasilkan 

laporan keuangan. Dengan begini tidak ada lagi kesalahan data transaksi yang 

terlewatkan maupun hilang. Menurut SAK, laporan keuangan adalah bagian dari 

proses pelaporan keuangan detail yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti 

sebagai laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selain laporan keuangan fitur 

lain yang ditampilkan dalam website dan aplikasi adalah adanya pemberitahuan 
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mengenai laba yang didapat setiap bulan, pengingat untuk pembayaran hutang 

supaya tidak terlewat tanggal yang telah ditentukan, adanya database yang dapat 

menyimpan bukti transaksi dan dapat diakses oleh pemilik UMKM dan pengelola 

keuangan.  

Maka dari itu dibutuhkan teknologi finansial di bidang laporan keuangan, 

seperti website dan software keuangan, karena dapat memudahkan UMKM untuk 

membuat dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah 

satu media yang digunakan oleh para investor untuk menilai kinerja perusahaan. 

Meskipun laporan keuangan UMKM relatif sederhana namun sangat berguna untuk 

mengetahui kinerja di periode selanjutnya. Penyajian laporan keuangan yang baik 

semakin penting bagi UMKM dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA), (Asrori and Charisma, 2019).  

Menurut Sardiman (1990)  minat akan terlihat dengan baik jika mereka 

dapat menemukan objek yang disukai dengan tepat sasaran serta berkaitan langsung 

dengan keinginan tersebut. Minat juga harus memiliki objek yang jelas agar 

mempermudah  arahnya seseorang untuk dapat bersikap dan menuju objek yang 

tepat. Manusia akan memberikan penilaian dan menentukan sesudah memilih dan 

mengambil keputusan. Minat muncul dari masing-masing individu ketika 

dihadapkan pada beberapa pilihan akan benda, aktivitas atau hal tertentu untuk 

kemudian menentukan satu sebagai pilihannya. Pelaku UMKM yang menginginkan 

mencatat laporan keuangan menggunakan software , secara pasti memiliki minat 

yang tinggi pada hal tersebut. 

Suatu sistem akan lebih cepat diterima ketika pengguna merasakan 

kemudahan penggunaan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kemudahan 

penggunaan bepengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Kegunaan (POU) 

Perangkat Lunak fintech (Suyanto and Kurniawan, 2019). Menurut Henderson dan 

Divett (2003) persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan yang positif 

akan secara langsung mempengaruhi niat penggunaan. Untuk itu di dalam 

penelitian ini menggunakan variabel kemudahan penggunaan dan kegunaan sebagai 

variabel independen dan minat sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan fenomena tersebut timbul ketertarikan untuk meneliti kembali 

tentang penyajian laporan keuangan menggunakan financial technology. Pada 
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penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk melakukan hal yang sama yaitu meneliti 

beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yang selanjutnya juga mempengaruhi 

minat penggunaan fntech. Konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat 

ini berfokus pada penggunaan fintech untuk menyusun laporan keuangan bagi 

UMKM di Provinsi Jawa Timur.  

Penelitian ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi sehingga 

dalam penelian ini teori yang digunakan adalah teori TAM (Technology Acceptance 

Model). TAM merupakan teori yang digunakan dalam menjelaskan penerimaan 

individu terhadap pengguaan sistem teknologi informasi. Konstruk utama TAM 

adalah kemudahan penggunaan (perceived ease of use), kegunaan (perceived 

usefulness), sikap (attitude), dan minat (intention).Menurut Lee et al. (2003) sejak 

TAM dikenalkan hingga tahun 2003, TAM sudah dirujuk oleh 698 penelitian. 

Beberapa penelitian menghubungkan suatu konstruk dengan konstruk lainnya 

untuk memvalidasi konstruk pada model penerimaan teknologi informasi, salah 

satunya adalah Davis et al. (1989) yang membandingkan TRA dan TAM untuk 

menjelaskan penerimaan teknologi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

konstruk dalam TAM dapat menjelaskan penerimaan informasi dengan lebih baik 

dari TRA.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat UMKM Di Jawa Timur Menggunakan Financial Technology Dalam 

Menyusun Laporan Keuangan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat UMKM di Jawa 

Timur menggunakan fintech dalam menyusun laporan keuangan ? 

2. Apakah kegunaan berpengaruh terhadap minat UMKM di Jawa Timur 

menggunakan fintech dalam menyusun laporan keuangan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji mengenai pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat 

UMKM di Jawa Timur menggunakan fintech dalam menyusun laporan 

keuangan 

2. Untuk menguji mengenai pengaruh kegunaan terhadap minat UMKM di Jawa 

Timur menggunakan fintech dalam menyusun laporan keuangan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang 

bermanfaat serta sebagai referensi bacaan yang berguna bagi pihak yang 

membutuhkan antara lain :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di 

dunia pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Sebagai sarana atau tempat untuk pembelajaran dan penambah wawasan di 

bidang keuangan dalam hal financial technology dan UMKM 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada instansi yang 

berkepentingan yaitu UMKM di Provinsi Jawa Timur agar dapat mengetahui 

mengenai pengetahuan keuangan dan teknologi 

c. Bagi Umum  

Sebagai sumber referensi mengenai penelitian selanjutnya dan sebagai media 

untuk menambah pengetahuan mengenai financial technology dan UMKM 

  


