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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan pernyataan UU 

No. 20 Tahun 2008 adalah suatu usaha menajemen lokal yang didirikan dan 

dimodali pihak pribadi, sehingga perusahaan memiliki aset yang relatif lebih kecil 

dan jumlah karyawan yang terbatas. UMKM beroperasi berdasarkan asas 

kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, 

berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM 

dipisahkan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang 

dibedakan dari jumlah aset dan omsetnya. UMKM yang memiliki nilai aset  

hingga lima puluh juta rupiah dengan omset penjualan tiga ratus juta rupiah 

digolongkan usaha mikro. Usaha kecil memiliki aset dari kisaran lima juta rupiah 

hingga lima ratus juta rupiah, dengan omset tiga ratus juta rupiah hingga dua 

miliar rupiah. Usaha dengan nilai aset lima ratus juta sampai sepuluh miliar dan 

omset di atas dua miliar termasuk usaha menengah. Standar penyusunan laporan 

keuangan UMKM berbeda dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan 

terbuka. Penyusunan laporan keuangan perusahaan terbuka di Indonesia 

menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sedangkan 

UMKM diatur menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil 

Menengah Makro (SAK EMKM).  
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2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Kieso, Warfield, & Weygandt (2015), akuntansi meliputi tiga 

aktivitas utama, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian kegiatan 

ekonomi dalam perusahaan kepada pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan 

yang dimaksud adalah pengguna informasi akuntansi. Informasi akuntansi 

ditujukan bagi kepentingan pihak eksternal dan internal. Pihak internal seperti 

manajemen dan karyawan perusahaan menggunakan informasi akuntansi untuk 

menganalisa kinerja perusahaan, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Pihak investor membutuhkan laporan keuangan untuk menganalisa dan 

mengevaluasi kinerja perusahaan sebagai pertimbangan untuk menanamkan dana 

investasi. Pihak kreditor seperti lembaga perbankan juga memerlukan laporan 

keuangan dan sejumlah kelengkapan lainnya untuk mengevaluasi operasi 

perusahaan, dan memperkirakan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk 

membayar kembali pinjaman yang diajukan. Selain pihak investor dan kreditor, 

laporan keuangan suatu perusahaan juga dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan 

seperti pihak perpajakan dan OJK memeriksa apakah perusahaan melaksanakan 

kewajibannya dengan baik dan benar dalam pembayaran pajak dan juga dalam 

aturan lainnya. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat ditarik 

kesimpulan atau rangkuman yaitu akuntansi merupakan suatu sistem yang 

mengatur pencatatan sistem keuangan untuk mengetahui hasil dari operasi 

perusahaan tiap periode dengan mengevaluasi hasil dari informasi akuntansi 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Perusahaan mengidentifikasi 

kegiatan keuangan yang terjadi sesuai alur aktivitas usahanya. Kemudian 
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mencatat kegiatan tersebut untuk mendokumentasikan kegiatan keuangan 

usahanya. Pencatatan dilakukan dengan sistematis, kronologis, dan dalam satuan 

pengukuran moneter atau dalam satuan pengukuran mata uang.  

 

2.2.2 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi adalah sekumpulan prosedur akuntansi dari awal 

pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dalam periode tertentu 

(Kieso et al, 2018). Langkah-langkah prosedur dalam siklus akuntansi tersebut 

antara lain: 

1. Analisa transaksi 

 Tidak terdapat aturan sederhana yang menyatakan apakah transaksi yang 

terjadi perlu dicatat atau tidak, namun setiap transaksi, penjualan 

ataupun pembelian, kecil maupun besar apabila berpengaruh dan 

berhubungan dengan aset dan liabilitas kepada pengguna tentang segala 

pendapatan, beban, atau perubahan dalam ekuitas harus dicatat karena 

dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan (Kieso et al, 2018). 

Analisa transaksi merupakan alur akuntansi pertama dan sangat penting. 

Apabila terjadi kesalahan dalam analisa transaksi, maka perlakuan 

akuntansi hingga akhir terhadap suatu transaksi dapat keliru sehingga 

laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. 

 

2. Menjurnal transaksi 

Kieso et al. (2018) menguraikan bahwa yang dimaksudkan dengan 

jurnal adalah proses mendokumentasikan kejadian ekonomi yang timbul 
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dan kegiatan pada perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap struktur 

aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Jurnal umum adalah jurnal utama 

dimana pencatatan semua transaksi perusahaan terjadi. Jurnal umum 

mencakup kolom tanggal, kolom debit, kolom kredit, dan sebuah 

penjelasan. Dalam beberapa kasus khusus, jurnal khusus digunakan 

perusahaan untuk merangkum transaksi-transaksi umum misalnya 

pembelian, penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas. Jurnal umum 

dan khusus saling berhubungan dalam mendokumentasikan kejadian 

ekonomi dalam suatu perusahaan. 

3. Memindahkan transaksi ke akun di buku besar. 

Posting adalah suatu proses memindahkan transaksi yang telah dicata 

dari jurnal ke buku besar. Pemindahan transaksi dilakukan untuk 

mengelompokkan transaksi pada golongan yang sama, seperti transaksi 

penambahan aset digabungkan dengan transaksi penambahan aset 

lainnya. Berikut beberapa prosedur posting menurut Kieso et al. (2018): 

a. Keterangan yang dimasukkan ke kolom buku besar berdasarkan 

transaksi dari jurnal, sesuai dengan nama akun, jumlah debit atau 

kredit transaksi yang terjadi. 

b. Jumlah debit atau kredit transaksi yang diposting diberi nomor 

akun sebagai referensi. 

Sistem penomoran penting untuk menandai akun-akun perusahaan agar 

dapat digolongkan dengan mudah. Sistem penomoran untuk akun buku 

besar berbeda setiap perusahaan tergantung berapa banyak akun yang 

digunakan dan bagaimana perusahaan ingin memberi nomor daftar 
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akunnya. Penomoran umumnya dimulai dari urutan aset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan, dan beban. 

4. Menyiapkan neraca saldo 

Kieso et al. (2018) menjelaskan bahwa saldo dari buku besar 

dikelompokkan ke dalam akun debit dan kredit sesuai saldo normalnya 

yang jika ditotalkan harus sama pada kedua kolom debit dan kredit. 

Neraca saldo berguna untuk menemukan kesalahan atau error 

pembukuan seperti kesalahan dalam mengelompokkan saldo normal. 

Neraca saldo menunjukkan kegiatan transaksi perusahaan selama 

periode akuntansi, umumnya setiap bulan. 

5. Melakukan jurnal penyesuaian 

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dilakukan untuk 

menyesuaikan perubahan saldo sesuai dengan jumlah sebenarnya yang 

terjadi untuk operasional periode tertentu. Jurnal penyesuaian diperlukan 

untuk beberapa kejadian seperti depresiasi, pengurangan biaya di muka, 

perlengkapan, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Beberapa 

transaksi tertentu apabila dianggap sebagai biaya atau pendapatan secara 

langsung dalam satu periode sekaligus akan menyebabkan laporan 

keuangan yang dihasilkan keliru karena biaya atau pendapatan yang 

terjadi sebenarnya dapat disesuaikan dengan jumlah yang terjadi untuk 

periode tersebut saja (Kieso et al, 2018). 

6. Menyiapkan neraca saldo yang telah disesuaikan 

 Kieso et al. (2018) mengungkapkan bahwa neraca saldo yang telah 

disesuaikan adalah daftar akun pada neraca saldo yang total saldonya 
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telah disesuaikan dengan komponen jurnal penyesuaian. Neraca saldo 

yang telah disesuaikan merupakan angka final yang akan digunakan 

untuk laporan keuangan. Neraca saldo yang telah disesuaikan merupakan 

rangkuman seluruh jurnal atau kegiatan ekonomi yang terjadi pada 

periode tersebut. 

7. Menyiapkan laporan keuangan 

 Berdasarkan angka total saldo dari neraca saldo yang telah disesuaikan, 

dibuatlah laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai 

dengan keperluan laporan keuangan badan tertentu. Terdapat lima 

laporan keuangan berdasarkan International Financial Reporting 

Standards (IFRS), yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. Masing-masing laporan keuangan memiliki 

fungsi tersendiri yang saling berhubungan menunjukkan kinerja dan 

posisi keuangan perusahaan (Keiso et al., 2018). 

8. Menyiapkan jurnal penutup 

Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa jurnal penutup dibuat untuk 

mengurangi saldo akun-akun sementara pada setiap akhir periode 

pelaporan keuangan untuk menyiapkan akun untuk transaksi periode 

selanjutnya. Akun-akun yang ditutup setiap periode adalah akun 

pendapatan dan biaya yang telah menjadi laba atau rugi pada periode 

tersebut. Hasil akhir laba atau rugi tersebut dipindahkan ke laporan 

perubahan modal sehingga modal pada laporan keuangan periode 

selanjutnya berubah sesuai laba atau rugi periode sebelumnya. 
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9. Jurnal Pembalik 

 Jurnal pembalik berguna untuk membalikkan kembali jurnal 

penyesuaian sehingga tidak terjadi akun ganda. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menandai akhir dari suatu siklus akuntansi. Weygandt 

et al. (2015) mendefinisikan laporan keuangan sebagai informasi yang berisi 

pernyataan yang memiliki hubungan terhadap informasi yang tersedia dalam 

sistem akuntansi baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Laporan 

keuangan merupakan hasil kinerja yang dilaporkan kepada pihak ketiga yang 

digunakan sebagai dasar penilaian bagi pengguna laporan keuangan untuk 

mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan perusahaannya, juga 

merupakan salah satu alat banding per periode untuk membantu pengguna laporan 

keuangan dalam melakukan analisis terhadap kinerja perusahaannya. 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2015) menyatakan bahwa 

laporan keuangan merupakan penyajian sistematis dari kinerja serta posisi 

keuangan suatu entitas yang diukur dalam satuan keuangan atau moneter. Laporan 

keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi 

rangkuman kebijakan-kebijakan keuangan (akuntansi) yang relevan yang juga 

disertai dengan informasi penjelas lainnya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). 

 SAK EMKM (2016), yang dimaksudkan dengan laporan keuangan 

adalah laporan keuangan yang dalam kelangsungan usahanya menerapkan dasar 
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akrual yang seturut dengan konsep entitas bisnis yang digunakan selain entitas 

mikro, kecil ataupun menengah. Berdasarkan pernyataan Kieso et al. (2018), 

laporan keuangan menyajikan serangkaian informasi keuangan yang 

mencerminkan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas usaha sebagai dasar 

dalam penilaian dan pengambilan keputusan. SAK EMKM (2016), laporan 

keuangan entitas dibagi tiga bagian besar yaitu laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. 

 

2.3.2 Unsur Laporan Keuangan 

 Berdasarkan SAK EMKM (2016), beberapa unsur-unsur yang terdapat 

dalam laporan keuangan  untuk menggambarkan transaksi yang terjadi berupa: 

2.3.2.1. Aset 

 SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa aset adalah sumber daya atau hak 

milik entitas yang berkontribusi dalam operasional untuk memberikan manfaat 

ekonomi pada masa mendatang secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan jangka waktunya, aset dibagi menjadi aset lancar yaitu aset yang 

mudah dicairkan, dan aset jangka panjang yang jangka waktu pencairannya lebih 

lama disbanding aset lancar, umunya lebih dari satu tahun. Berdasarkan 

bentuknya, aset digolongkan menjadi aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset 

tidak berwujud contohnya seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, 

franchise dan lain-lain. Aset tetap umumnya disusutkan sesuai umur 

ekonomisnya. Penyusutan pada aset terbagi atas tiga, yaitu depresiasi, deplesi, dan 

amortisasi. Penyusutan ini terbagi berdasarkan jenis aset yang disusutkan. 
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2.3.2.2. Liabilitas 

 Berdasarkan SAK EMKM (2016), yang disebut dengan liabilitas adalah 

kewajiban entitas terhadap pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari peristiwa 

masa lampau yang harus diselesaikan dengan aliran arus keluar dari aset. 

Liabilitas dibagi menjadi liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan lain-lain. 

Liabilitas jangka pendek merupakan jenis liabilitas yang memiliki jangka waktu 

penyelesaian di bawah satu tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang memiliki 

jangka waktu pelunasan di atas satu tahun. Liabilitas mengurangi tingkat asset 

sehingga akan mempengaruhi ekuitas dan kinerja perusahaan.  

2.3.2.3. Ekuitas 

 Berdasarkan SAK EMKM (2016), ekuitas merupakan hak bersih atas 

entitas atau dapat juga disebut nilai sisa setelah aset dikurangi dengan keseluruhan 

liabilitasnya. Ekuitas mencakup modal setoran pemilik dan laba ditahan (retained 

earning). 

2.3.2.4. Pendapatan 

 Menurut SAK EMKM (2016), pendapatan diartikan sebagai peningkatan 

manfaat ekonomi sebagai hasil operasional seperti transaksi penjualan barang atau 

jasa selama periode pelaporan sehingga mengalirkan arus kas masuk yang 

meningkatkan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman ekuitas atau modal. 

Peningkatan pendapatan ini menandai aktivitas ekonomi yang baik pada suatu 

perusahaan. 
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2.3.2.5. Beban 

 Menurut SAK EMKM (2016), beban didefinisikan sebagai penurunan 

manfaat ekonomi sebagai pengorbanan yang perlu dilakukan entitas untuk 

memperoleh pendapatan selama periode laporan keuangan dalam bentuk aliran 

arus kas keluar yang menurunkan aset, atau peningkatan liabilitas atau kewajiban 

yang dapat berdampak pada berkurangnya ekuitas yang bukan disebabkan oleh 

distribusi investasi kepada penanam modal. 

2.3.3 Karakteristik Penyajian Laporan Keuangan 

 Karakteristik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

berdasarkan antara lain: 

1. Dapat dipahami 

Pengguna laporan keuangan mulai dari masyarakat biasa, pihak 

manajemen, investor hingga kreditur harus mampu memahami informasi 

ekonomi yang disediakan pada laporan keuangan. 

2. Relevan 

Pengguna dapat memanfaatkan informasi ekonomi yang disediakan sesuai 

kebutuhannya sehingga laporan keuangan yang telah disusun dapat 

memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan pengguna dalam 

mengevaluasi kejadian historis, masa kini, maupun keputusan untuk masa 

depan. 

3. Materialitas 

Tingkat materialitas dari suatu informasi dilihat dari pengaruhnya pada 

pengambilan keputusan ekonomi apabila terjadi kelalaian. Materialitas 
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dari suatu informasi bervariasi tergantung pada kemampuan dan cara 

pandang dari suatu perusahaan. 

4. Keandalan 

Informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus berupa informasi 

yang wajar, tidak bias, dan tidak memiliki kesalahan yang bersifat material 

sehingga tepat dijadikan sebagai patokan untuk mengambil keputusan. 

5. Substansi mengungguli bentuk 

Kegiatan maupun transaksi dicatat sesuai substansi dan kenyataan 

ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. 

6. Pertimbangan sehat 

Prinsip kehati-hatian digunakan saat keadaan tidak pasti untuk melakukan 

pertimbangan sehingga angka yang disajikan tidak lebih tinggi maupun 

rendah. Angka yang disajikan harus wajar agar tidak menyimpang dari 

tingkat kewajaran. 

7. Kelengkapan 

Kelengkapan dari suatu informasi pada laporan keuangan yang disajikan 

dibatasi dengan materialitas biaya. Informasi tidak lengkap yang disajikan 

dalam laporan keuangan dapat menyebabkan pengguna laporan keuangan 

melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. 

8. Dapat dibandingkan 

Laporan keuangan yang disusun perlu dibandingkan antar periode terkini 

dengan periode terdahulu. Tujuannya adalah untuk mengukur dan melihat 

tingkat fluktuasi posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. 

9. Tepat waktu 
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Laporan keuangan harus disajikan sesuai periode tertentu dan diselesaikan 

tepat waktu setiap periode agar relevan digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan. 

10. Keseimbangan biaya dan manfaat 

Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan keuangan harus lebih 

kecil dari manfaat yang diberikan laporan keuangan tersebut. Apabila 

biaya untuk menghasilkan laporan terlalu tinggi, maka tidak efisien. 

2.3.4 Komponen Laporan Keuangan 

 Kieso et al. (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap 

harus memiliki komponen-komponen di bawah: 

2.3.4.1.  Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

 Unsur-unsur laporan keuangan yang merupakan unsur utama laporan 

keuangan dan saling berkaitan secara langsung adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. 

Unsur aset terdiri atas kas dan setara kas, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, 

piutang dagang dan piutang lainnya, dan aset keuangan. Unsur-unsur yang 

menyusun liabilitas adalah kewajiban dagang dan kewajiban lainnya, kewajiban 

keuangan, kewajiban dan aset pajak tangguhan, provisi, liabilitas dan aset untuk 

pajak kini. Kemudian ekuitas tersusun atas modal saham dan pembagian dividen. 

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang merefleksikan 

keadaan ekonomi entitas saat ini (SAK EMKM, 2016).  
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2.3.4.2.  Laporan Laba Rugi 

Dalam beroperasional, perusahaan akan mengalami saat-saat terjadi selisih 

antara pendapatan dan beban. Selisih ini disebut laba rugi. Apabila pendapatan 

lebih besar dari beban operasional, maka selisih yang terjadi merupakan laba bagi 

perusahaan. Apabila pendapatan lebih kecil dari beban operasional, maka selisih 

yang terjadi merupakan rugi. Jika terjadi rugi maka perusahaan harus meninjau 

kembali kinerja selama periode terkait mengenai penyebab terjadinya rugi. Dalam 

laporan laba rugi terdapat pos-pos yang menunjukkan kinerja perusahaan yang 

umumnya menjadi pertimbangan utama bagi pemilik, yaitu keseluruhan 

pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, beban operasional. Selisih laba rugi 

yang didapatkan akan dikurangi lagi dengan beban pajak lalu menghasilkan laba 

atau rugi bersih (SAK EMKM, 2016). 

2.3.4.3.  Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan perubahan ekuitas dapat disebut juga laporan perubahan modal 

disajikan untuk menginformasikan kondisi modal yang sebenarnya terhadap 

kegiatan operasional per satu periode akuntansi. Laporan perubahan ekuitas 

sangat dipengaruhi oleh laporan laba rugi. Hal ini disebabkan laba rugi bersih 

yang adalah hasil akhir dari laporan laba rugi merupakan salah satu unsur penting 

yang mempengaruhi perubahan modal pada suatu entitas. Selain laba rugi bersih, 

laporan perubahan ekuitas juga menyajikan penarikan dana pemilik, rekonsiliasi 

saldo awal dan akhir periode (SAK EMKM, 2016). 
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2.3.4.4.  Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menunjukkan bagaimana perubahan pada akun-akun 

laporan perubahan ekuitas dan pendapatan mempengaruhi kas dan setara kas. 

Laporan arus kas dibagi menjadi tiga berdasarkan kegiatan kas yang dilakukan, 

yaitu kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas menyajikan 

informasi aliran arus kas keluar dan masuk berdasarkan kelompok kegiatannya 

sehingga memudahkan pengguna laporan untuk menilai kinerja entitas dan 

mengalokasikan penggunaan kas dan setara kas. 

Selain memberikan informasi mengenai kas dan setara kas, laporan arus 

kas juga membantu pengguna untuk menilai kinerja entitas dengan 

membandingkan nilai arus kas periode kini dan sebelumnya juga prediksi nilai 

arus kas periode mendatang (SAK EMKM, 2016). Arus kas perusahaan yang baik 

menandakan perputaran kas yang sehat pada perusahaan sehingga dalam investor 

dalam mempertimbangkan investasi akan lebih terjamin. Arus kas yang buruk 

menandakan perusahaan tidak mampu mengelola asetnya dengan baik. Kas 

merupakan aset lancar yang paling likuid. Apabila pengelolaan kas tidak dapat 

dilakukan, maka pengelolaan kas yang tidak selancar kas tentu akan lebih buruk 

lagi. 

2.4. Sistem Informasi Akuntansi  

Suatu proses pengelompokan data masukan, proses hingga menghasilkan 

informasi yang relevan dan berguna sebagai bahan penilaian untuk mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan entitasnya merupakan sistem informasi 

akuntansi (Simkin, Rose, dan Norman, 2018). 
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Beberapa fungsi umum dari sistem informasi akuntansi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan 

perusahaan. 

2. Memproses data keuangan menjadi informasi yang akurat dan dapat 

diandalkan dalam pengambilan keputusan manajemen tentang 

perencanaan dan pengendalian usaha. 

3. Melakukan pengendalian yang efektif dan efisien terhadap aset-aset 

perusahaan. 

4. Pengawasan yang efektif terhadap semua aktivitas keuangan perusahaan. 

5. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan 

6. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode 

akuntansi yang tepat. 

Selain menghemat biaya dan waktu, sistem informasi akuntansi juga 

berperan dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak manajemen dalam 

suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari sistem informasi akuntansi: 

1. Menyajikan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu sehingga 

perusahaan dapat beraktivitas secara efektif dan efisien. 

2. Meningkatkan pengendalian internal perusahaan. 

3. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi. 

4. Meningkatkan efisiensi kinerja bisnis. 

5. Meningkatkan sharing knowledge (alih ilmu). 
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