
 
 

 6  Universitas Internasional Batam 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan UU No. 20 

tahun 2008 yang di kutip oleh Ayuningtyas, (2017) merupakan bisnis produktif 

milik individu dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi 

kriteria usaha kecil. Berikut kriteria dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah: 

1. Kriteria dari usaha mikro adalah maksimal net income Rp. 50 juta, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta pertahun.  

2. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki net income lebih dari Rp. 50 

juta sampai dengan Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 300juta hingga 

Rp. 2,5 milyar.  

3. Kriteria usaha menengah adalah memiliki net income lebih dari Rp. 500 

juta sampai dengan Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari  Rp. 2,5 

milyar sampai dengan Rp. 50 milyar. 

Menurut Anggraini et al., (2013) yang di kutip dalam Suci, (2017) 

mengungkapkan bahwa krisis yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia diawali 

dengan krisis moneter dan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Hal ini 
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menyebabkan merosotnya perekonomian di Indonesia. Pada saat terjadinya krisis 

ekonomi tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) yang mampu tetap bertahan hidup. Keadaan pasca krisis ekonomi 

menunjukkan jumlah UMKM tidak berkurang, melainkan terus berkembang. Hal 

ini diungkapkannya berdasarkan Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang 

juga mengungkapkan UMKM mampu menyerap 85-107 juta tenaga kerja sampai 

tahun 2012. 

Berdasar Data Badan Statistik yang dikutip oleh Suci, (2017) 

menunjukkan Jumlah pengusaha yang terdapat di Indonesia pada tahun 2012 

sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut 56.534.592 unit atau sebesar 

99,99% merupakan UMKM, sedangkan usaha berskala besar hanya 0,01% atau 

sebesar 4.968 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan usaha 

yang produktif untuk dikembang kan bagi mendukung perkembangan ekonomi 

secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain 

bisa berkembang. 

Supriyanto (2006) mengungkapkan bahwa UMKM mampu menjadi 

solusi dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Pengembangan UMKM 

memiliki potensi yang baik, dikarenakan sektor UMKM memiliki andil yang 

besar dalam penyerapan tenaga kerja, yakni lebih dari 99,45% tenaga kerja dan 

sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya pengembangan UMKM dapat 

memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja dan akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Hal ini dapat mengurangi 

angka pengangguran. 

Menurut Muchid (2012) UMKM menghadapi beberapa kendala atau 
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permasalahan yakni kurangnya pemahaman teknologi informasi, rendahnya 

pendidikan, dan kendala penyusunan laporan keuangan. Sebagian besar UMKM 

hanya melakukan pencatatan secara sederhana  berupa kas masuk dan kas keluar. 

Hal ini menyebabkan usaha tersebut tidak mampu menghasilkan informasi 

keuangan yang akurat. Sedangkan UMKM membutuhkan laporan keuangan yang 

memadai serta sesuai dengan standar yang berlaku sebagai alat dalam 

menganalisis perkembangan usaha. 

 

2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Leiwy (2013) akuntansi adalah suatu penyajian informasi 

tentang posisi dan kinerja perusahaan yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan oleh pengguna laporan. Berdasarkan pengertian tersebut tersirat 

beberapa fungsi akuntansi yaitu pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, 

pengurusan, pengambilan keputusan, pemantauan, pengendalian, penilaian 

kinerja, dan komunikasi. 

Menurut  Kieso et al., (2015) akuntansi terdiri dari tiga proses yang 

mendasar yakni pengidentifikasian, pencatatan dan penginformasian kejadian 

ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Suatu entitas 

mengidentifikasi kejadian ekonomi berdasarkan kegiatan usaha dan mencatatnya 

secara sistematis serta kronologis setiap kejadian dalam satuan mata uang. 

Kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut dalam bentuk laporan 

keuangan kepada pihak yang berkepentingan. 
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2.2.2 Siklus Akuntansi 

Menurut  Kieso et al., (2015), siklus akuntansi dimulai dengan proses 

analisis dan pengelompokan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan 

berakhir dengan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Berikut ini 

merupakan siklus akuntansi: 

Gambar 1 Siklus Akuntansi, sumber: Kieso et al., (2015) 

 

2.3 Sistem Pelaporan Akuntansi 

2.3.1 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Kieso et al., (2015) terdapat beberapa komponen laporan 

keuangan yang harus disajikan oleh suatu entitas: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi 

mengenai posisi harta, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki suatu entitas dalam 

Analisis Transaksi 

Jurnal 

Buku Besar 

Neraca Saldo 

Penyesuaian Neraca Saldo setelah 
penyesuaian 

Laporan Keuangan 

Jurnal Penutup 

Neraca Saldo Setelah 
Penutup 
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periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil 

Menengah (SAK EMKM), laporan posisi keuangan minimal mencakup pos-pos 

kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan 

ekuitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).  

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyediakan pendapatan dan 

beban dalam periode tertentu. Berdasarkan SAK EMKM, laporan laba rugi 

minimal mencakup pos pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2018). 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyediakan ringkasan 

perubahan modal pemilik entitas dalam satu periode. Dalam SAK EMKM, 

laporan keuangan yang lengkap tidak harus menyajikan laporan perubahan ekuitas 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan ringkasan kas masuk 

dan kas keluar dalam suatu periode. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan yang 

lengkap tidak harus menyajikan laporan arus kas (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2018). 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) mengungkapkan bahwa Catatan atas 

laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan rincian mengenai informasi 

keuangan lainnya yang tidak dinyatakan dalam laporan keuangan lainnya. 
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2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2015), Sistem informasi akuntansi 

merupakan proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan dan pengolahan 

informasi keuangan dalam menghasilkan informasi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mempunyai enam komponen 

antara lain, pengguna, prosedur, data, perangkat lunak, teknologi informasi, dan 

pengendalian internal.  

Pengerjaan sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart  

(2015) membutuhkan persiapan dalam beberapa elemen seperti: 

1. Keluaran/Output 

Dokumen keluaran dalam sistem informasi berupa laporan sehingga 

terdapat beberapa kategori laporan yang dapat dirancang seperti laporan terjadwal 

(laporan rutin), laporan untuk tujuan khusus, laporan pengecualian, laporan atas 

permintaan. 

2. Penyimpanan Data/Data storage 

Persiapan data penyimpanan sangat diperlukan untuk menampung data-

data yang dicatat melalui sistem informasi akuntansi 

3. Masukan/Input 

Perancangan masukan tergantung pada jenis data yang dimasukkan dan 

metode yang optimal untuk digunakan. Terdapat dua tipe rancangan data masukan 

yaitu rancangan formulir yang berupa data berbasis kertas, dan rancangan data 

masukan berbasis komputer. 
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4. Prosedur pelaksanaan dan operasi/Processing Procedures and Operation 

Perancangan sistem juga meliputi bagaimana menyimpan data yang 

direkam dan disimpan untuk menyajikan laporan sebagai output dari sistem 

informasi akuntansi. 

 

2.5 Sistem Pengendalian Internal 

Messier et al., (2014)  menyatakan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu mekanisme/sistem yang dirancang oleh manajemen suatu entitas untuk 

menyediakan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan entitas. Terdapat lima 

komponen yang mendasari pengendalian internal berdasarkan kerangka 

pengendalian COSO (Warren et al., 2014). Komponen-komponen tersebut antara 

lain: 

1. Lingkungan Pengendalian/Control Environment 

Pengendalian yang memengaruhi lingkungan dengan penerapakan gaya 

operasi manajemen, struktur organisasi dan juga kebijakan personalia agar hal 

tersebut menjadi pondasi perusahaan agar manajemen dan karyawan dapat 

mematuhi kebijakan yang telah dibuat. 

2. Penilaian risiko/Risk Assessment 

Setiap perusahaan mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi 

besarnya sebuah risiko untuk mengambil keputusan penting dalam 

pengendaliannya supaya tujuan perusahaan tercapai. 
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3. Pengendalian aktivitas/Control Activities  

Setiap perusahaan menetapkan prosedur pengendalian untuk 

menstandarisasi proses kerja atau arahan manajemen agar perusahaan dapat 

mencapai tujuannya dan mencegah terjadinya penggelapan. 

4. Informasi dan komunikasi/Information and Communication 

Komunikasi perlu dilakukan untuk memperoleh informasi dan 

menyampaikan informasi mengenai perusahaan. Informasi tersebut juga 

diperlukan dalam pengendalian internal perusahaan 

5. Monitoring/Pemantauan 

Sistem pengendalian dapat dipantau secara rutin dengan evaluasi-

evaluasi khusus. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal dapat 

mengidentifikasi letak kelemahannya dan memaksimalkan efektivitas 

pengendalian internal. Pemantauan yang dilakukan dengan mengamati perilaku 

karyawan, mengindentfikasi masalah pengendalian pada sistem akuntansi, 

perilaku karyawan, dan perubahaan-perubahaan besar dalam manajemen, strategi 

serta struktur operasi.  
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