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   BAB II 

     TINJAUAN PUSTAKA  

  

2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian 

Indonesia dapat dilihat dari perannya sebagai sarana dalam kegiatan ekonomi di 

berbagai penciptaan lapangan kerja, bahkan peranan penting dalam 

mengembangkan sumber inovasi maupun kegiatan ekonomi lokal, serta 

kontribusinya dalam mengelola neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor 

(Putra, 2016). 

Dalam pengembangan UMKM juga terdapat beberapa faktor-faktor yang 

menyebabkan peningkatan UMKM menjadi rendah terhadap perusahaan kecil dan 

menengah secara umum sebagai berikut: 

1. Modal disediakan oleh seorang pemilik modal 

2. Operasi UMKM memiliki orientasi dari luar maupun dalam negri 

3. UMKM tidak memiliki kekuatan dan kelemahan dalam hal ekonomi 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Zaki Baridwan (2004) mengungkapkan bahwa laporan keuangan 

merupakan rangkuman dalam proses pencatatan transaksi keuangan yang akan 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan juga dapat 

membantu dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Tanpa adanya 

laporan keuangan perusahaan bisa saja kehilangan modal maupun investor. 

Menurut Munawir (2002) laporan keuangan sangatlah penting untuk 

mendapatkan informasi dalam kondisi keuangan yang hasil operasinya telah 
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diperoleh oleh manajemen perusahaan. Selain itu, Laporan keuangan berfungsi 

untuk menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Bisnis perusahaan bisa saja 

menimbulkan masalah besar yang dapat merugikan aset perusahaan, jika sebuah 

laporan keuangan tidak dibuat dengan rapi. 

Harahap (2004) menyatakan laporan keuangan mempunyai tugas penting 

dalam menganalisa sebuah laporan dalam akhir tahun dan dapat mengetahui 

kondisi laporan dari hasil usaha perusahaan pada jangka waktu tertentu. Laporan 

keuangan juga dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas-tugas 

kewajiban para karyawan sekaligus digunakan sebagai alat uji pekerjaan bagian 

pembukuan.  

Menurut PSAK No. 1 (2015) laporan keuangan merupakan pengajuan 

struktur dari kondisi keuangan dan persyaratan isi laporan keuangan entitas. 

Laporan keuangan terbagi dari berbagai jenis, yaitu: 

1. Laporan Neraca 

Laporan yang menunjukkan kondisi aset, kewajiban, dan modal dari 

suatu perusahaan yang memperoleh berbagai informasi keuangan. Secara 

umum Laporan necara mengajukan tiga unsur utama yaitu aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Jika ketiganya digabungkan maka akan terbentuk 

dalam rumus aset = liabilitas + ekuitas. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam 

memprediksi kondisi ekonomi perusahaan serta dapat menilai 

keberhasilan operasi manajemen perusahaan dalam mengelola kinerja 

usaha. 
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3. Laporan Perubahan Modal 

Bertujuan sebagai informasi perubahan modal yang dimiliki bisnis dalam 

suatu usaha. Laporan ini membuktikan seberapa besar yang telah terjadi 

dalam perubahan modal. 

4. Laporan Arus Kas 

Memiliki informasi yang didapatkan dari laporan arus kas yang bisa 

digunakan untuk mengindikatorkan jumlah arus kas dimasa yang akan 

datang. 

 

2.3 Pengertian Akuntansi 

Littleton (2002) berpendapat bahwa secara umum akuntansi memiliki 

tujuan utama yaitu untuk mengelola estimasi periodik antara upah dan kinerja. Hal 

ini merupakan skala yang dijadikan petunjuk dalam menganalisis akuntansi. 

Dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil 

keputusan serta tujuan lainnya. 

Proses menilai dan mengolah informasi ekonomi dapat menghasilkan 

pengukuran dan keputusan yang tepat bagi mereka yang ingin menggunakan 

informasi tersebut (Wilopo, 2005). Informasi ekonomi merupakan informasi yang 

melibatkan keterbatasan sumber daya dalam berbagai situasi. Proses akuntansi ini 

diakhiri dengan tersedianya laporan keuangan. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2004), akuntansi dapat dideskripsikan 

dengan tiga karateristik yang penting yaitu pengenalan, penilaian, dan 

pengkomunikasian informasi tentang keuangan ekonomi kepada pengguna yang 

berkepentingan. Kompetensi dalam melancarkan pencatatan dan pengklasifikasian 
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yang hasilnya akan terbentuk suatu informasi dalam keseluruhan aktivitas 

keuangan manajemen perusahaan. 

 

2.4 Pencatatan Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2016), sistem pencatatan akuntansi dapat digunakan 

sebagai suatu komposisi laporan yang diaturkan untuk mempersiapkan suatu 

informasi keuangan yang diperlukan pihak manajemen agar dapat mempermudah 

pengelolaan perusahaan. Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa sistem 

akuntansi adalah alat yang digunakan untuk merangkum semua data yang 

bersangkutan dengan seluruh transaksi perusahaan. 

Warren (2005) berpendapat bahwa sistem pencatatan akuntansi dapat 

mengumpulkan dan memberikan informasi kegiatan operasional dan keuangan 

dalam perusahaan. Selain itu, sistem pencatatan akuntansi terdiri dari catatan 

manual maupun komputerisasi transaksi keuangan yang bertujuan untuk 

melaporkan informasi manajemen keuangan dengan tepat waktu.  

Sistem pencatatan akuntansi terdiri dari dua jenis yaitu cash basis dan 

accrual basis. Cash basis merupakan proses dimana transaksi dicatat saat 

menerima kas atau bahkan pada saat mengeluarkan kas. Cash basis juga memiliki 

dua konsep yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Sedangkan accrual 

basis adalah proses dimana pencatatan transaksi sedang terjadi, meskipun belum 

menerima ataupun belum mengeluarkan kas. 

Adapun tujuan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001), yaitu: 

1. Mempersiapkan informasi untuk mengelola aktivitas bisnis yang baru 
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2. Meluaskan informasi yang diperoleh oleh sistem yang sudah ada atau 

penyusunan laporan dan struktur informasinya 

3. Memperbaiki pengelolaan akuntansi untuk menyediakan catatan 

mengenai pertanggungjawaban aset perusahaan 

 

2.5 Siklus Akuntansi 

Menurut Harnanto (2002), siklus akuntansi terdiri dari sebelas tahap, 

namun dua tahap lainnya adalah bersifat opsional. Dibawah ini adalah beberapa 

tahapan dalam siklus akuntansi: 

1. Merekognisikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar; 

2. Menganalisis setiap transaksi; 

3. Pencatatan transaksi dicatat secara runtut dibuku jurnal; 

4. Memposting transaksi yang telah dicatat kedalam buku besar; 

5. Menyusun saldo yang ada dibuku besar ke dalam neraca saldo untuk 

disatukan; 

6. Transaksi penyesuaian biasa akan dicatat pada jurnal penyesuaian, 

kemudian dicatat kedalam buku besar; 

7. Mengatur neraca saldo kedua dengan memindahkan saldo yang telah 

disesuaikan pada buku besar kedalam neraca saldo yang baru; 

8. Setelah penyesuaian neraca saldo, tahap selanjutnya yaitu menyusun 

laporan keuangan; 

9. Setelah melakukan laporan keuangan, akuntan perlu membuat jurnal 

penutup; 
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10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan (opsional) adalah daftar 

saldo rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup; 

11. Penyusunan jurnal pembalik (opsional) adalah mempermudah metode 

pada pencatatan transaksi yang tertentu; 

 

Gambar 1  Siklus Akuntansi, Sumber: Harnanto, 2002. 

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2008), sistem informasi akuntansi 

merupakan kumpulan dari bagian yang mencatat dan menyimpan sekumpulan 

informasi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan 
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perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengalihkan data-

data laporan keuangan sebagai informasi yang berguna bagi para penggunanya.  

Mulyanto (2009) mengungkapkan data-data yang diolah oleh sistem 

menjadi informasi, dan informasi merupakan sebuah bentuk laporan keuangan 

baik secara manual maupun secara online yang dihasilkan agar memiliki nilai 

yang dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pengguna informasi.  

Tujuan sistem informasi akuntansi seperti yang dikemukakan (Hall, 

2001) antara lain: 

1. Mendukung fungsi manajemen perusahaan yang bertujuan untuk 

mencapai targetnya dalam pertanggungjawaban atas manajemen 

perusahaan. 

2. Membantu para organisasi perusahaan dalam bekerja agar lebih efektif 

dan efisien. 

3. Mendukung dalam pemungutan keputusan oleh manajemen perusahaan, 

agar dapat menyampaikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh para 

pihak manajemen perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001), Peran sistem informasi akuntansi bagi 

perusahaan secara umum adalah untuk mengumpulkan dan menyusun dengan 

baik data-data keuangan maupun non-keuangan agar dapat membantu organisasi 

perusahaan memilih dan mempertahankan strateginya. 

Sistem akuntansi ini menciptakan informasi yang berguna dalam 

memudahkan manajemen agar suatu sistem dalam usaha dapat berjalan dengan 

cara efektif dan efisien. Pencatatan dalam sebuah perusahaan biasanya 
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menjalankan sistem pencatatan berbasis akrual dimana mengakui pencatatan 

transaksi pada saat sedang terjadi (Rudianto, 2009). 
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