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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disebut UMKM di

Indonesia terbukti mempunyai sebuah peran yang penting sebagai penyumbang

produk domestic bruto (PDB) terbesar. Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 45 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan menengah, UMKM

merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha

yang memiliki nilai aset bersih kurang dari 10 milyar dan peredaran usaha yang

tidak lebih dari 50 milyar. Pada Bulan Juli Tahun 2018, tercatat UMKM telah ikut

kontribusi sebesar 60.34% (enam puluh koma tiga puluh empat persen) pada produk

domestik bruto. UMKM ikut berpartisipasi dalam usaha pemerintah dalam

pengurangan tingkat pengangguran Indonesia dengan daya serap tenaga kerja

sebesar 97.22% (Sembilan puluh tujuh koma dua pulu dua persen) pada satu periode

tersebut (Kompas).

Pada periode yang sama diketahui bahwa indicator kontrubsi UMKM

terhadap rantai pasok produksi global sebesar 0.8% (nol koma delapan persen)

(Kompas). Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya keterbatasan

pengembangan UMKM Indonesia ke industri yang lebih besar. Penyaluran

pembiayaan modal efektif ke UMKM yang dipercaya dapat membantu

mengembangkan usaha terhambat atau terkendala di perbankan (Rudiantoro,

2012),.

Modal merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan suatu

usaha. Perbankan membutuhkan akses berupa laporan keuangan sebagai salah satu
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syarat pengajuan kredit. Dalam pratik lapangan masih banyak UMKM yang sulit

dalam pelaksanaan pembukuan akibat dari kurangnya pengetahuan ilmu akuntansi

(Warsono, 2009).

2.2 Pengertian Akuntansi

Menurut Warren (2015), akuntasi merupakan suatu sistem yang

menghasilkan laporan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan baik

internal maupun eksternal. Akuntansi keuangan merupakan suatu bahasa bisnis

yang bersifat universal. Akuntansi merupakan suatu proses untuk

menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak internal dan

eksternal. Pengguna laporan keuangan tersebut terdiri dari investor, kreditur,

manajer, persekutuan dan agen kepemerintahan.

Sebaliknya, akuntansi manajemen adalah proses untuk mengidentifikasi,

mengukur, dan menganalisis informasi-informasi keuangan untuk dimanfaatkan

oleh manajemen suatu perusahaan dalam mengontrol, meramal dan menilai kinerja

operasional suatu perusahaan. Akuntansi sendiri terdiri dari tiga kegiatan dasar

meliputi indentifikasi, mencatat dan komunikasi. Mengidentifikasi kegiatan usaha

yang dilakukan dengan memilih transaksi yang relevan dengan struktur organisasi.

Mencatat meliputi perekaman seluruh kegiatan bisnis dengan menyimpan bukti

transaksi secara kronologis yang dapat diukur dengan mata uang sehingga dapat

diklasifikasikan dalam bentuk yang bermanfaat. Mengkomunikasikan kegiatan

usaha tersebut dengan menyusun laporan keuangan yang dapat mencerminkan hasil

dari kegiatan ekonomi yang telah terjadi pada suatu periode tertentu (Kieso, 2014).
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Menurut Martani (2015), akuntansi adalah suatu proses indentifikasi,

pencatatan dan melaporkan informasi ekonomi yang dapat memungkinkan adanya

pengambilan atau penilaian yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi

ekonomi tersebut. Indonesia terdapat empat standar akuntansi utama yang menjadi

dasar dalam proses penyusunan standar laporan keuangan dengan tujuan

memudahkan bagi pihak yang mengggunakan laporan keuangan dalam

menganalisis dan membandingkan informasi. Empat standar akuntasi tersebut

adalah:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK), merupakan standar yang umumnya

digunakan untuk entitas atau badan yang memiliki tanggung jawab publik

atas laporan keuangannya atau dengan kata lain suatu perusahaan yang

terdaftar di pasar modal dan badan yang menggunakan sumber dana

berasal dari masyarakat).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP), merupakan standar yang biasa digunakan oleh perusahaan pada

umumnya dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak memilik

tanggung jawab publik atau masyarakat umum.

3. Standar Akuntasi Syariah (SAK Syariah), merupakan standar akuntansi

yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan atau badan yang

menganut sistem syariah atau melakukan transaksi yang bersifat syariah.

4. Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), merupakan standar akuntansi yang

digunakan oleh pemerintah baik pemerintah daerah atau pusat dalam

menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Kerangka Konseptual

Akuntansi Pemerintah.
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2.3 Siklus Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi yang dapat

digunakan oleh penggunanya dalam membuat atau mengambil keputusan ekonomi.

Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa kegiatan berupa

pengumpulan, pecatatan dan pengolahan data secara sistematik dalam periode

tertentu, umumnya dalam jangka satu tahun. Rangkain kegiatan tersebut

membentuk suatu siklus yang dikenal sebagai siklus akuntansi (Harnanto, 2002).

Dalam penelitian Harnanto (2002), sebuah siklus akuntansi yang lengkap

terdiri dari 11 tahap yang terdiri dari 2 kegiatan yang bersifat opsional atau pilihan.

Langkah kegiatan akuntansi tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini:
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Gambar 1 Siklus Akuntasi, Sumber: Harnanto, 2002, Akuntasi Keuangan

Menengah.

Berikut ini merupakan penjelasan untuk masing-masing tahap kegiatan:

1. Langkah pertama dalam setiap suatu siklus akuntansi merupakan

pengumpulan informasi transaksi dan indentifikasi data tersebut.

Informasi yang dikumpulkan harus disertakan oleh bukti yang jelas dan

benar. Tidak semua transaksi yang terjadi dapat dilakukakan pencatatan.

Transaksi yang dapat dicatat merupaka transaksi yang dapat memengaruhi

posisi keuangan dan dapat dinilai secara objektif sebagai unit moneter.
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2. Informasi yang telah identifikasi akan dianalisa untuk menentukan

pengaruh transaksi tersebut ke posisi keuangan. Setiap transaksi yang

terjadi akan dicatat akan mempengaruhi posisi keuangan di sisi debit dan

kredit dengan nilai yang sama.

3. Transaksi yang telah dianalisa akan dicatat ke dalam buku jurnal. Jurnal

adalah sebuah catatan kronologis dalam satu periode akuntansi mengenai

transaksi-transaksi yang terjadi. Jurnal terbagi menjadi dua jenis yaitu

jurnal umum dan jurnal khusus.

4. Jurnal-jurnal yang telah dicatat akan dikumpulkan atau di-posting ke buku

besar. Buku besar merupaka kumpulan rekening-rekening akuntansi yang

tercatat dalam periode akuntansi tertentu. Rekening akuntansi tersebut

umumnya diberikan kode untuk memudahkan proses pembukuan.

5. Informasi pada buku besar pada satu periode tertentu akan dibuatkan

sebuah daftar yang berisikan rekening-rekening akuntansi yang tercatat.

Daftar tersebut disebut dengan neraca saldo. Neraca saldo terdiri dari

rekening-rekening akuntasi debit dan kredit berdasarkan informasi dari

buku besar dengan jumlah keseluruhan sisi debit sama dengan sisi kredit.

Jika terjadi ketidak seimbangan antara jumlah debit dan kredit maka daftar

tersebut tidak dapat digunakan. Ketidak seimbangan tersebut bisa

diakibatkan karena terjadi kesalahan pencatatan dalam proses pembukuan.

6. Pada akhir periode akuntasi, akan dilakukan pencatatan jurnal

penyesuiaan, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dicatat secara periode

jika terdapat transaksi yang salah atau lupa dicatat serta disesuaikan. Jurnal

tersebut tetap akan di-posting ke buku besar periode tersebut.
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7. Dengan telah dilakukan penyesuaian maka langkah berikutnya ialah

penyajian laporan keuangan. Laporan tersebut terdiri dari:

a. Neraca

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan berupa jumlah

aset, liabilitas dan modal di akhir periode tertentu.

b. Laporan Laba Rugi

Menyajikan informasi yang menggambarkan kinerja dalam satu

periode akuntansi.

c. Laporan Perubahan Modal

Menyajikan informasi perubahan modal yang terjadi di satu periode

akuntasi.

d. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi yang relevan mengenai jumlah uang tunai

yang diterima dan dikeluarkan pada satu periode.

8. Dengan adanya laporan akuntasi, langkah berikutnya adalah melakukan

jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan untuk menbalikkan rekening-

rekening yang mempengaruhi laporan laba rugi pada akhir periode

akuntansi tertentu. Rekening tersebut ditutup untuk menandai berakhirnya

penilaian kinerja pada satu periode. Selanjutnya akan digunakan kembali

untuk menili kinerja periode berikutnya.

9. Jurnal penutupan yang dicatat juga aka di-posting ke buku besar.

Selanjutnya akan dibuatkan sebuah daftar yang disebut dengan neraca

saldo setelah penutupan. Langkah ini bersifat opsional atau tidak wajib.

Tujuannya daftar tersebut adalah untuk memastikan semua rekening-
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rekening yang mempengaruhi laporan laba-rugi atau nominal sudah

seimbanga atau benar.

10. Langkah opsional lainnya adalah melakukan jurnal pembalik. Jurnal

pembalik dilakukan untuk memudahkan atau menyederhanakan

pencatatan transaksi-transaksi yang bersifat repetitive pada periode

berikutnya.

2.4 Pencatatan Akuntansi

Pencatatan adalah bagian paling utama dalam proses pembukuan atau

akuntansi. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi kesalahan, kekurangan data serta

keakuratan dalam proses pencatatan akan berdampak terhadap kualitas informasi

yang dihasilkan. Untuk melakukan proses pencatatatan atau pembukuan diperlukan

ada data berupa bukti yang bisa dijadikan dasar pencatatan. Bukti transaksi tersebut

yang menjadi sebuah dasar terjadi pencatatan dalam suatu periode pembukuan.

Dalam kegiatan pencatatan akuntansi menggunakan persamaan dasar yang

digunakan sebagai dasar pencatatan yaitu:

Aset = Liabilitas + Ekuitas

Yang dapat dijabarkan menjadi:

Aset = Liabilitas + Ekuitas + ( Pendapatan – Beban )

Berdasarkan persamaan diatas dapat menunjukkan bahwa aset

meruapakan suatu harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu entitas dengan

liabilitas dan ekuitas digambarkan sebagai modal atau sumber pendanaan

perusahaan. Persamaan dasar tersebut menggunakan tata pencatatan debit dan

kredit dengan jumlah kedua sisi tersebut harus seimbang.
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Pada tahap pencatatan akuntansi membutuhkan rekening-rekening atau

akun-akun untuk mengklasifikasi serta mencatat mutasi pada nilai aset, liabilitas

dan ekuitas pada satu periode. Akun tersebut terdiri dari:

a. Aset

Aset merupakan suatu sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh

perusahaan sebagai hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan dapat

memberi nilai manfaat di masa yang akan datang. Secara umum aset

dibedakan menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar

adalah aset yang memiliki jangka umur pemakaiannya tidak lebih dari satu

tahun buku sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki jangka

umur pemakaiannya diestimasikan lebih dari satu tahun.

b. Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan

sebagai hasil dari kegiatan di masa lalu dengan sumber daya perusahaan

yang ada. Liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar.

liabilitas lancar memiliki masa pelunasan yang kurang dari satu tahun

sedangkan liabilitas tidak lancar memiliki tanggal jatuh tempo pada waktu

lebih dari satu tahun.

c. Ekuitas

Ekuitas merupaka modal bersih suatu perusahaan atas jumlah aset yang

dimiliki dalam suatu periode.
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d. Pendapatan

Pendapatan merupakan kenaikan nilai ekonomi berupa arus kas masuk

pada suatu perusahaan selama satu periode sebagai hasil dari aktifitas

ekonomi perusahaan tersebut yang mengakibatkan kenaikan nilai ekuitas.

e. Beban

Beban merupakan penurunan nilai ekonomi berupa arus kas keluar sebagai

akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode

dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan.

2.5 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang memiliki hubungan

yang erat dengan unsur lainnya dalam mencapai sebuah tujuan secara bersama.

Sistem diciptakan untuk melakukan suatu hal yang bersifat terus-menerus secara

rutin. Dengan memiliki sebuah sistem dalam suatu kegiatan akan memudahkan

proses pengawasan dan penilaian kinerja kegiatan operasi.

Sistem akuntasi adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, klasifikasi,

analisa dan melaporkan berupa informasi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan

dari sebuah sistem akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan.

Informasi yang dihasilkan harus dapat digunakan dan dimengerti oleh penggunanya

dan dapat memberikan kualitas informasi baik dalam keakuratan data, struktur

informasi dan pengendalian akuntasi serta internal perusahaan.
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Menurut Kieso (2014), sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem

untuk pengumpulan, pemrosesan informasi-informasi akuntansi yang berupa

transaksi kepada penggunanya. Sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen

yang memiliki suatu tujuan yang sama yaitu memberika output berupa laporan

keuangan. Komponen tersebut terdiri dari dokumen, perangkat input, prosesor

informasi, penyimpanan informasi dan perangkat output.
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