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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
  

2.1 Pengertian UMKM 

Definisi dari UMKM menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2008 adalah pendirian usaha berskala mikro, kecil atau menengah oleh 

individu, kelompok atau badan usaha lain yang bukan merupakan kepemilikan entitas 

utama atau anak entitas baik secara langsung alias tidak langsung dengan persyaratan 

dan kriteria tertentu. Pendirian UMKM berlaku untuk semua sektor industri dan 

cakupannya tidak terbatas. Asas dari UMKM terdiri dari asas kekeluargaan, 

demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, wawasan 

lingkungan, berkemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi 

nasional. Tujuan dari Usaha UMKM yakni sebuah tumbuh dan berkembangnya 

proyek baik berskala kecil atau besar dalam rangka menghasilkan pemasukan 

nasional yang optimal berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan 

Pendirian UMKM memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan dan kelemahan dari pendirian UMKM yaitu : 

Keunggulan : 

1. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi yang beragam oleh 

Pelaku UMKM; 

2. Hubungan kemanusiaan yang akrab; 

3. Memberikan kesempatan kerja melalui penyerapan tenaga kerja berdasarkan 

ketrampilan tenaga kerja; 

4. Kemampuan untuk adaptasi dan menyesuaikan diri sangat cepat.  
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Kelemahan : 

1. Modal kerja pelaku UMKM masih dalam kategori terbatas; 

2. Belum dapat mengajukan Kredit Modal Usaha di Lembaga Keuangan seperti 

Bank umum, BPR. Karena kredibilitas pelaku UMKM masih dipertanyakan 

dan pihak lembaga keuangan butuh perimbangan dan analisis yang lebih 

banyak. 

3. Pengajuan kredit modal usaha hanya dapat melalui koperasi; 

4. Kemampuan pelaku UMKM untuk pengendalian kegiatan usaha masih 

belum memadai; 

5. Pemasaran produk baik berupa barang atau jasa masih terbatas. Umum 

pemasaran hanya dilakukan melalui mulut ke mulut. 

Sumber : Ananda & Susilowati, 2017 

 

2.2 Perkembangan UMKM di Indonesia 

UMKM adalah salah satu kategori kegiatan usaha yang bisa memberikan 

kontribusi kepada negara.Kontribusi yang dapat diberikan kepada negara yakni 

meningkatnya penerimaan negara, memperluas kesempatan kerja serta mengurangi 

tingkat kemiskinan. Sampai sekarang ini, UMKM telah mendominasi unit usaha 

dengan jumlah persentase sebesar 99,99%. 

Menurut perolehan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah jumlah UMKM setiap tahun semakin meningkat. Berikut ini adalah 
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ringkasan perkembangan UMKM terhitung dari tahun periode 2012 sampai dengan 

2017 : 

1. Tahun 2012 terdapat jumlah UMKM sebesar 55.206.444; 

2. Tahun 2013 terdapat UMKM sebesar 56.534.592, mengalami peningkatan 

persentase sebanyak 2,41% dibandingkan dengan tahun 2012; 

3. Tahun 2014 terdapat pendirian UMKM sebanyak 57.895.721, di tahun ini 

juga mengalami peningkatan persentase yang sama yaitu 2,40% dari tahun 

2013; 

4. Tahun 2015, jumlah UMKM yang beroperasi di negara Indonesia yaitu 

sebanyak 59.662.772. Tahun 2015 juga mengalami peningkatan jumlah 

sektor usaha, tetapi hasil persentase dibandingkan tahun lalu berkurang 

sedikit. Jumlah persentase peningkatan UMKM pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 2,36%; 

5. Tahun 2016, jumlah pendirian UMKM yaitu sebesar 61.651.177. Tahun 

2016 mengalami peningkatan persentase dan sektor usaha. Dibandingkan 

dengan tahun 2015, persentase peningkatan UMKM adalah sebesar 4,03%; 

6. Tahun 2017, jumlah pendirian UMKM terdapat 62.922.617. Tahun 2017 

memiliki kesimpulan yang sama dengan tahun 2015. Persamaan dengan 

tahun 2015 adalah peningkatan pendirian UMKM, namun persentase 

peningkatan UMKM lebih berkurang lebih banyak dibandingkan dengan 

tahun 2016. Persentase peningkatan pendirian UMKM pada 2017 adalah 

sebesar 2,06%.  
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2.3 Pengertian Akuntansi 

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

(1953), Akuntansi adalah suatu aktivitas yang meliputi pencatatan, klasifikasi, 

pengukuran dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi 

dan kejadian-kejadian yang umumnya menghasilkan informasi yang bersifat 

kuantitatif dan keuangan. 

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), pengertian 

akuntansi adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk menyediakan informasi 

kuantitatif berdasarkan kejadian dan transaksi pada periode lalu yang akan digunakan 

sebagai sarana pengambilan keputusan ekonomi pada masa depannya.  

Dalam buku prinsip akuntansi, Reeve et al, (2016), menjelaskan definisi 

akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang menyediakan laporan kepada 

pengguna mengenai kegiatan dan kondisi bisnis entitas secara berkelanjutan. 

Akuntansi dapat menyajikan proses kepengguna seperti identifikasi pengguna, 

indentifikasi keperluan informasi pengguna, merancang sistem informasi yang 

memadai berdasarkan permintaan pengguna, mencatat kejadian ekonomi sesuai 

kejadian apa adanya, dan menyiapkan laporan akuntansi untuk keperluan pengguna. 

Dari beberapa definisi atau pengertian dikemukan atas, boleh disimpulkan 

bahwa Pengertian Akuntansi adalah suatu aktivitas pencatatan, klasifikasi, 

pengikthisaran dan pengukuran mengenai kegiatan usaha dan keadaan bisnis entitas 

yang dimana akan menghasilkan laporan keuangan sebagai tanda kinerja perusahaan 

selama periode yang berjalan. 
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2.4 Siklus Pencatatan Akuntansi 

Siklus Pencatatan Akuntansi adalah urutan dalam akuntansi yang dimulai 

pertama kali dari indentifikasi transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, 

pengelompokan daftar akun berdasarkan transaksi dari jurnal sampai dengan 

penyesuaian dalam satu periode. Dari urutan siklus tersebut akan menghasilkan 

output akhir berupa laporan keuangan sesuai dengan transaksi dan kejadian aktivitas 

dalam satu periode. Berikut ini adalah urutan siklus akuntansi : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1 Gambar Tahap-tahap Siklus Akuntansi  

1. Identifikasi Transaksi 

Identifikasi transaksi merupakan tahap awal dalam siklus akuntansi. Tidak 

semua transaksi bisa dicatat, transaksi yang boleh dicatat itu adalah transaksi 

yang dapat mempengaruhi peralihan kedudukan kinerja  keuangan badan 

usaha. Selain itu, transaksi keuangan yang dicatat wajib dapat diukur dengan 

unit moneter. Contoh dalam proses identifikasi transaksi yaitu 

mengumpulkan bukti transaksi berupa nota, kwitansi, faktur, Statement of 

Account dan lain-lain. 
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2. Pencatatan ke jurnal umum atau khusus 

Setelah mengidentifikasi dan analisis transaksi berdasarkan bukti yang 

tersedia, maka dilanjuti dengan jurnal semua transaksi yang terjadi di 

periode itu tersebut.Pada umumnya, jurnal yang biasanya dipakai ada 2 

macam jurnal yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus dapat 

dijabarkan ke 4 jurnal yaitu jurnal penerimaan, pengeluaran, pembelian atau 

penjualan. Jurnal khusus umumnya hanya dipakai di perusahaan dagang dan 

manufaktur. Sedangkan jurnal umum dipakai di perusahaan yang bergerak di 

sektor jasa. 

3. Posting atau publikasi ke buku besar 

Buku besar adalah tinjauan detil yang memuat kumpulan-kumpulan 

transaksi akuntansi yang bersifat mempengaruhi posisi aktiva, kewajiban dan 

ekuitas perusahaan selama periode yang berjalan.Setelah melakukan 

pencatatan ke jurnal, maka transaksi yang ada di jurnal di catat di buku besar 

secara berurutan berdasarkan tanggal kejadian dan nomor akun. 

4. Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian 

Sesudah melakukan pemindahan data transaksi dari jurnal umummenuju 

buku besar, maka hasil akhir dari buku besar adalah neraca saldo sebelum 

dilakukan penyesuaian. Neraca saldo dapat dibuat dengan cara pindahkan 

hasil dari transaksi per akun dalam satu periode, kemudian urutkan daftar 

akun berdasarkan nomor akun yang telah diberikan di buku besar. Bentuk 

tampilan dari neraca saldo dimulai dari nomor dan nama akun, jumlah debit 
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dan kredit dengan catatan hasil penjumlahan dari debit dan kredit itu adalah 

seimbang. 

5. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian memiliki fitur yaitu merekap transaksi yang belum 

tercatat maupun salah tercatat di periode yang berjalan. Pencatatan dalam 

jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum. Contoh transaksi yang belum 

tercatat didalam jurnal umum dan harus dicatat di jurnal penyesuaian yaitu 

hutang gaji, hutang pajak, hutang listrik, air dan telpon, dan lain 

sebagainya.Setelah melakukan penyesuaian langsung diposting di buku 

besar jumlah penyesuaiannya. 

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Selepas melakukan pengakuan transaksi belum tercatat melalui jurnal 

penyesuaian, Maka akan menghasilkan Neraca saldo selepas terjadi 

penyesuaian. Nilai pada neraca saldo setelah penyesuaian dapat diperoleh 

dari neraca saldo sebelum penyesuaian di tambah atau dikurang dengan 

jurnal penyesuaian. Di dalam neraca saldo juga akan mencerminkan posisi 

keuangan sebenarnya sesuai dengan kejadian dalam periode yang berjalan. 

7. Laporan keuangan 

Tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial dalam siklus pencatatan 

akuntansi. Laporan keuangan yang perlu disiapkan selama periode berjalan 

terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, Laporan 
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Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas.Untuk dapat menyusun laporan 

keuangan, dapat diambil dari neraca saldo setelah melakukan penyesuaian. 

8. Jurnal Penutup 

Tahap ini merupakan tahap penutupan akun nominal dalam sistem akuntansi. 

Jurnal penutup biasanya dibuat setelah penyajian neraca saldo setelah 

penyesuaian pada akhir periode yang berjalan. Akun yang wajib hapus 

dalam jurnal penutup adalah akun nominal atau akun yang berkaitan dengan 

laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya, prive.Akun nominal harus 

ditutup karena akun yang terdapat didalam akun nominal hanya 

mencerminkan hasil pendapatan, biaya dalam periode itu saja.Untuk periode 

selanjutnya pasti jumlah pendapatan berbeda dengan periode sebelumnya. 

Akun pendapatan dan biaya akan ditutup dan dipindah ke modal. 

9. Neraca saldo setelah penutupan 

Pada langkah terakhir ini, akun nominal sudah ditutup ke akun rill. Setelah 

ditutup, maka akan menghasilkan Neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuan 

penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh 

konfirmasi dan memastikan bahwa nilai saldo posisi keuangan yang 

seimbang sudah benar. Hasil akhir dari neraca saldo setelah penyesuaian 

akan digunakan sebagai saldo awal neraca pada awal periode. 
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2.5 Laporan Keuangan 

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) Tahun 2012, Definisi dari laporan 

keuangan yaitu suatu struktur yang menyajikan nilai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, arus kas perusahaan atau entitas yang berguna sebagai referensi pada saat 

pengambilan keputusan ekonomis. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian nilai kedudukan 

keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas secara teratur dan 

terstruktur. Dalam laporan keuangan perusahaan akan menampilkan kejadian yang 

sudah diukur dalam unit moneter atau mata uang negara.  

Berdasarkan kedua pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian 

laporan keuangan yaitu pernyataan akhir yang menampilkan hasil akhir dari aktivitas 

usaha dan transaksi pada satu periode. Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk 

keperluan pihak internal maupun luar perusahaan. Laporan keuangan yang wajib 

disusun pada akhir periode terdiri dari : 

1. Laporan neraca atau posisi keuangan 

Laporan Neraca atau nama lain dari posisi keuangan disebut sebagai 

menjelaskan intisari mengenai posisi aset atau kekayaan apa saja yang 

merupakan kepemilikan perusahaan, kewajiban yang belum terpenuhi oleh 

perusahaan dan modal yang dimiliki perusahaan maupun pihak eksternal 

lainnya.  

2. Laporan Laba Rugi 
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Laporan laba rugi menyajikan ringkasan sumber penerimaan berupa 

pendapatan jasa atau penjualan barang dagang dari aktivitas usaha dan biaya 

operasional yang merupakan aktivitas untuk mendapatkan sumber 

pendapatan usaha. Hasil akhir dari sumber pendapatan dikurangi biaya 

menunjukan apakah perusahaan atau entitas memiliki laba atau rugi dalam 

periode yang berjalan. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal menunjukan sumber jumlah dana dan perubahan 

dalam posisi keuangan yang dihasilkan dari kegiatan atau operasional usaha 

selama periode yang berjalan.  

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas meliputi sumber pemasukan dan pengeluaran kas secara 

terperinci dalam satu periode. Komponen sumber penerimaan dan 

pengeluaran arus kas meliputi arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang catatan 

dan penjelasan ikhtisar penting pada laporan keuangan secara terperinci. 

Contoh dari penjelasan Catatan atas laporan keuangan seperti informasi 

pendirian usaha, pengungkapan adopsi standar akuntansi, transaksi pihak 

berelasi dan lain sebagainya  

Sumber : Kieso et al.(2014). 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Tujuan perusahaan untuk 

menyajikan Laporan keuangan adalah: 

1. Menyediakan informasi berupa posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

perubahan posisi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau entitas periode masa lalu 

sehingga pengguna laporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi 

untuk melakukan rencana strategi usaha yang berkelanjutan. 

3. Menunjukan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pihak manajemen yang 

berwewenang berdasarkan sumber daya yang tersedia. 

Manfaat laporan keuangan dapat ditujukan kepada beberapa pihak yang 

bersangkutan. Pelaku yang menggunakan laporan keuangan sebagai materi analisa 

performa perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Investor memakai laporan keuangan sebagai sarana analisis performa 

keuangan, risiko, serta potensi yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Hasil 

analisis yang dilakukan oleh investor dapat mempengaruhi keputusan 

investor apakah mau melanjutkan investasi pada kegiatan usaha 

2. Karyawan 

Karyawan menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pelajaran atas 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan hasil akhir laporan keuangan, 

karyawan bisa menentukan apa saja strategi yang dapat menghasilkan 

manfaat, laba yang optimal. 
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3. Lembaga keuangan 

Lembaga keuangan menggunakan laporan keuangan untuk menganalisis 

kinerja, laba rugi, arus kas serta kredibilitas perusahaan. Hasil analisis dari 

pihak keuangan akan menghasilkan keputusan. Keputusan yang dihasilkan 

yaitu pokok pinjaman, bunga pinjaman yang ideal. 

4. Kreditur  

Kreditur memperoleh laporan keuangan perusahaan untuk 

mempertimbangkan rata-rata jumlah hari untuk pelunasan hutang. Bedanya 

dengan lembaga keuangan yaitu dari sisi jangka waktunya. Jangka waktu 

hutang perusahaan kepada kreditur adalah jangka waktu kurang lebih dari 

satu tahun. 

5. Pemerintah 

Pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai analisis perhitungan 

dan kebijakan pajak yang bermanfaat untuk penerimaan negara. 

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntasi adalah suatu kegiatan perancangan aktivitas 

pencatatan akuntansi yang berbasis komputer dan digital.Kegiatan dari perancangan 

aktivitas pencatatan akuntansi bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi 

keuangan. Perancangan pencatatan sistem informasi akuntansi dijalankan berdasarkan 

tahap siklus akuntansi. Hasil output yang dapat diberikan dari sistem informasi 
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akuntansi yaitu laporan keuangan yang bermanfaat untuk pihak pengguna analisis 

pengambilan keputusan.   

Reeve et al. (2016) menyatakan prosedur dalam membuat sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Analisis kebutuhan informasi sesuai keperluan pengguna 

2. Merancang sistem informasi akuntansi yang mudah digunakan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku dan kebutuhan pengguna 

3. Melaksanakan penerapan dan perbaikan rutin terhadap sistem informasi 

yang selesai dirancang sebelumnya 

Unsur-unsur dalam sistem informasi terdiri dari : 

1. Formulir 

Formulir berwujudkan catatan pendukung berupa kertas yang digunakan 

untuk melakukan rekap transaksi secara berkelanjutan, sehingga dapat 

didkoumentasikan di perusahaan. 

2. Jurnal  

Jurnal adalah catatan yang berisi mengenai kegiatan dan aktivitas akuntansi 

yang digunakan untuk mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis 

transaksi keuangan berdasarkan aktivitas sehari-hari. Contoh dari jurnal 

adalah jurnal umum dan jurnal khusus. 

3. Buku Besar 

Buku besar berfungsi untuk mencatat segala perubahan akun berdasarkan 

transaksi yang sudah diposting di jurnal umum dan jurnal khusus. 
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4. Buku Pembantu 

Buku pembantu adalah buku yang khusus mencatat transaksi pada masing-

masing akun secara lengkap dan rinci. Di dalam buku pembantu terdapat 

referensi berupa nomor akun yang bertujuan merinci dan menelusuri setiap 

referensi pendukung keuangan pada akun tertentu. 

5. Laporan 

Laporan adalah hasil output terakhir dari proses pengolahan transaksi 

akuntansi yaitu laporan keuangan. Contoh Laporan keuangan adalah laporan 

posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal.  

 

2.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-

EMKM) 

SAK-EMKM adalah sebuah standar akuntansi keuangan yang ditujukan 

kepada entitas yang memiliki kategori usaha berskala mikro, kecil dan menengah. 

SAK-EMKM didirikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2016. 

Namun mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2018. Tujuan pendirian standar 

akuntansi keuangan EMKM adalah memberikan pedoman dan kemudahan pengusaha 

entitas untuk menyusun laporan keuangan sederhana dengan baik dan benar. 

Perbedaan dengan standar akuntansi keuangan yaitu penyajian laporan keuangan 

hanya terdiri dari tiga laporan keuangan saja yaitu laporan neraca atau posisi 

keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan 
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