
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia pernah dilanda krisis ekonomi di tahun 1997 yang 

diawali dengan krisis moneter dan krisis nilai tukar mata uang rupiah terhadap 

mata uang dollar AS yang berdampak hingga saat ini. Ditengah-tengah Indonesia 

mengalami situasi sulit seperti itu, hanya ada satu jenis usaha yang masih tetap 

berdiri secara kokoh yang bisa dikatakan sebagai sektor penyelamat pada 

perekonomian Indonesia yaitu sektor UKM. Sektor UKM mampu menyodorkan 

bantuan yang cukup signifikan kepada penyerapan tenaga kerja maupun PDB 

(Ravik, 2007). Saat terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, jumlah 

UKM tidak berkurang justru semakin meningkat pertumbuhan dan perkembangan 

UKM di Indonesia bahkan telah bekisar 85 juta sampai 170 juta tenaga kerja di 

tahun 2012 dilihat dari data yang dimiliki Badan Pusat Statistik.  

Sejak kejadian yang menimpa Indonesia saat itu, sektor UKM menjadi 

usaha yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Kejadian 

ini menjelaskan bahwa sektor UKM merupakan usaha yang sangat produktif dan 

berkembang pesat untuk menolong berkembangnya ekonomi secara mikro 

maupun makro. Sektor UKM juga dapat mempengaruhi sektor-sektor yang 

berkembang lainnya. Salah satu sektor yang dipengaruhi oleh sektor UKM adalah 

jasa perbankan, karena hampir 30% sektor UKM menggunakan modal untuk 

operasional usaha dari perbankan. Sektor UKM dianggap sukses dan berhasil 

karena sektor UKM tidak memiliki utang kepada pihak luar seperti pihak 
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perbankan maupun pihak luar negeri. Lain dari itu, bahan pokok yang digunakan 

sektor UKM tidak bersumber dari luar negeri melainkan dari dalam negeri 

meskipun belum semua sektor UKM berorientasi impor. Dari pengalaman 

tersebut memberikan kesadaran kepada banyak pihak untuk memberikan porsi 

yang lebih bagi sektor UKM di Indonesia.  

Usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat UKM adalah aktivitas 

usaha yang memberikan layanan ekonomi, lapangan pekerjaan yang secara 

menyeluruh kepada masyarakat, memiliki peran dalam proses peningkatan dan 

pemerataan penghasilan masyarakat, mendukung peningkatan ekonomi, dan 

berperan dalam mencapai stabilitas modal (Imam & Adi, 2019). Sektor UKM 

adalah sekelompok pelaku usaha yang berskala besar yang memiliki persentase 

sebesar 96% di Indonesia dengan kriteria yang memiliki penghasilan minim, 

bergerak di sektor informal dan sebagian besar tergolong dalam kelompok kelas 

bawah. Dari berbagai macam adanya kasus, secara garis besar sektor UKM masih 

belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar untuk bertahan hidup 

seperti: kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sektor UKM ini sendiri mempunyai 

ciri khas tersendiri dan belum tentu dapat dipergunakan secara maksimal melalui 

prosedur pasar bersaing. Oleh karena itu, pemberdayaan sektor UKM perlu 

dijadikan sebagai kebijakan tersendiri lewat pembangunan pranata kelembagaan 

usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan usaha mikro serta mendukung 

pengembangan industri di pedesaan (Kementrian Koperasi dan UKM, 2015).  

Peranan dan fungsi sektor UKM di Indonesia hingga saat ini dirasakan 

sangat penting, dikarenakan sektor ini bukan hanya sebagai sumber mata 

pencaharian banyak orang, tetapi juga memberikan peluang pekerjaan bagi 
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masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. 

Semua keberhasilan yang dicapai sektor UKM juga mempunyai titik lemah yang 

harus segera diatasi dengan solusi terbaik. Kelemahan yang dialami oleh 

pemimpin sektor UKM dalam peningkatan kemampuan usahanya yang sangat 

rumit dan mencakup beragam permasalahan dimana salah satu permasalahan 

saling berhubungan dengan permsasalahan lainnya antara lain: masalah 

keterbatasan modal, keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, teknik 

produksi, manajemen, pemasaran dan juga teknologi. Selain dari hal tersebut, ada 

juga persaingan kurang sehat antar usaha serta tekanan perekonomian sehingga 

menimbulkan akibat ruang lingkup menjadi sempit dan terbatas. Hal ini didasari 

dengan Indonesia mengalami pasar bebas untuk kedepannya. Disaat seperti inilah 

sektor UKM dituntut untuk harus sanggup bersaing. 

Setiap sektor UKM akan melakukan pencatatan terhadap kegiatan 

operasional usahanya untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang 

diperoleh disetiap periodenya serta perkembangan usahanya. Pencatatan 

dilakukan oleh masing-masing UKM juga berbeda-beda, ada yang masih 

melakukan pencatatan secara manual menggunakan  catatan buku dan ada juga 

yang sudah melakukan pencatatan secara komputerisasi menggunakan suatu 

sistem atau software agar dapat menghasilkan laporan yang lebih tepat dan akurat 

serta mempermudah kinerja pencatatan yang dilakukan perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem atau software 

yang diciptakan guna membantu penggunananya menyajikan sebuah laporan 

keuangan pada waktu tertentu disertai dengan kualitas laporan keuangan yang 

lebih baik, tepat dan akurat. Menurut Mulyadi (2001) SIA adalah laporan, catatan, 
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dan organisasi formulir yang diatur sedemikian rupa sebagai usaha untuk 

menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam 

upaya pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. SIA mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk mempercepat mengambil keputusan, 

memungkinkan terjadinya kerjasama antar perusahaan, dan mengantisipasi 

persaingan. Informasi akuntansi bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar untuk 

mengambil sebuah keputusan dalam mengelola usaha, seperti keputusan dalam 

pegembangan pasar, pengambilan harga, serta keputusan berinventasi (Suhairi, 

2014).  

Persaingan pasar usaha yang sangat ketat pada saat ini, membuat kualitas 

informasi memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen perusahaan 

dimana keamanan informasi dan kecepatan adalah landasan utama bagi 

manajemen agar dapat mewaspadai kondisi dan situasi di luar maupun di dalam 

perusahaan agar mencegah terjadinya kerugian. Dalam mengambil keputusan 

penjualan, informasi adalah hal yang sangat penting yang dimana dapat 

memberikan perusahaan profit yang maksimal serta menjadi alat bantu bagi 

manajemen dalam membuat keputusan yang akan di lewati, khususnya dibidang 

perdagangan atau penjualan. Disisi lain penerapan SIA dalam penjualan secara 

tepat maka dapat menghindari perusahaan dari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan atas kegiatan perdagangan yang terjadi, baik perdagangan tunai 

maupun non-tunai/kredit. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profitabilitas yang maksimal merupakan fokus utama. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas yang dicapai perusahaan maka perusahaan akan semakin baik dan 
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jaya sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan serta mengembangkan 

perusahaan menjadi lebih besar. 

Defri (2012) mengatakan bahwa profitabilitas adalah kesanggupan suatu 

usaha untuk memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Bagi pemilik usaha, 

menjaga profitabilitas tetap stabil bahkan meningkat itu sangat penting. Oleh 

karena itu, sektor UKM sudah harus mulai menerapkan sistem informasi 

akuntansi dalam operasional usahanya. Sehingga sektor UKM dapat 

menghasilkan suatu informasi yang sangat berguna untuk kelanjutan usahanya 

dan mengantisipasi persaingan pasar. Dengan penerapan sistem informasi 

akuntansi, sektor UKM dapat mempercepat, menyederhanakan pekerjaan serta 

mendapatkan kualitas informasi yang lebih baik. Maka itu, penelitian ini 

diharapkan mampu menggambarkan secara umum mengenai pengaruh yang 

diberikan oleh sistem informasi akuntansi terhadap profitabilitas pada sektor 

UKM di Kota Batam, termasuk tantangan dan juga hambatan yang dialami. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu merumuskan rekomendasi dan 

saran kebijakan yang bermanfaat untuk membantu sektor UKM guna 

memperbaiki serta meningkatkan   profitabilitas pada sektor UKM. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, terlihat 

dibutuhkannya pengembangan pengetahuan tentang SIA terhadap profitabilitas, 

maka judul yang diberikan untuk penelitian ini “Pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) terhadap Profitabilitas UKM di Batam”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

Para pengguna informasi akuntansi akan sangat menginginkan nilai yang 

tercantum dalam laporan keuangan adalah benar adanya sehingga dapat 

mempermudah proses pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Informasi akan 

lebih baik dan akurat dengan menerapkan SIA dalam penyusunan laporan 

keuangan perusahaan. Dalam penerapan SIA yang dilakukan dapat meminimalisir 

pengeluaran perusahaan dari segi waktu, biaya, materal, dan lain-lain.  

Sistem informasi akuntansi tidak hanya digunakan oleh perusahaan 

besar, melainkan perusahaan kecil pun sudah mulai menerapkan sistem informasi 

akuntansi dalam usahanya untuk memajukan, mengembangkan serta mendorong 

perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Penelitian ini akan membahas mengenai 

elemen-elemen dalam sistem informasi akuntansi untuk mengetahui aspek apa 

saja yang mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan.  

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini guna mencari tahu faktor yang 

memberikan pengaruh SIA terhadap profitabilitas UKM, adapun dasar yang 

diringkas dalam pertanyaan penelitian ini antara lain: 

1.  Apakah kecepatan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas 

UKM? 

2.  Apakah penyederhaan pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas UKM? 

3.  Apakah kualitas informasi memilki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas UKM? 
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1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah antara lain: 

1.  Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari kecepatan 

SIA terhadap profitabilitas UKM. 

2.  Mencari tahu ada tau tidaknya pengaruh yang signifikan dari 

penyederhaan pekerjaan terhadap profitabilitas UKM. 

3.  Mencari tahu ada tau tidaknya pengaruh yang signifikan dari kualitas 

informasi terhadap profitabilitas UKM. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi UKM/Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi perusahaan/UKM mengenai manfaat sistem informasi 

akuntansi untuk mencapai sebuah tujuan. 

2.  Bagi Pihak Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam 

pelaporan serta pencatatan keuangan perusahaan, mempermudah 

pengguna informasi dan penerima informasi untuk pengambilan 

keputusan. 

3.  Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan 

informasi dan dapat dijadikan sebagai acuan studi banding untuk 

penelitian selanjutnya.  
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1.5  Sistematika Pembahasan 

Penulis dalam menyusun tugas akhir ini, membagi sistematika 

pembahasan menjadi lima bab. Sistematika pembahasan tersebut disusun 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan dari penyusunan penelitia ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang digunakan dalam 

penelitian, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis, dan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisikan uraian mengena variabel yang digunakan serta 

definisinya, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan uraian mengenai deskripsi objek penelitian, tahapan 

pengujian, analisis data dan memberikan hipotesis atas hasil yang telah 

diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

  Bab ini berisikan penjelasan kesimpulan yang diambil penulis dari hasil 

metodologi penelitian yang telah disusun, keterbatasan, dan rekomendasi 

yang dapat diberikan untuk mendukung penelitian selanjutnya. 
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