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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian UMKM 

Pada tahun 1998 indonesia mengalami krisis moneter dimana perusahaan- 

perusahaan besar pun tidak mampu bertahan, saat itu hanya usaha kecil dan 

menengah yang mampu bertahan dan melewati kondisi tersebut. Oleh karena itu 

UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) menjadi salah satu penggerak terpenting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia .  

Defenisi UMKM menurut Rudjito usaha yang memiliki peran penting 

terhadap perkembangan perekonomian negara Indonesia, dari sisi tersedianya 

lapangan kerja dan dari sisi jumlah usahanya (Rudjito, 2003). Kwartono 

menyatakan UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan 

bersih maksimal 200 juta ataupun memiliki omset penjualan tahunan maksimal 1 

milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha beroperasi) dan 

merupakan warga negara Indonesia (Adi, 2007:12).  

 Secara umum UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan 

atau badan usaha yang berdiri sendiri dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) defenisi UMKM ditentukan berdasarkan 

kuantitas tenaga kerja yang dimiliki, dimana usaha kecil adalah usaha yang 

memiliki 5-19 orang tenaga kerja, usaha menengah adalah usaha yang memiliki 

tenaga kerja 20-99 orang. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 

menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang 

memiliki penjualan/omset maksimal pertahun 600 juta atau aset (aktiva) maksimal 

juga 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati ). Bentuk usaha 
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perorangan seperti pengrajin, petani, industri rumah tangga (IRT), dan pedagang 

barang jasa, sedangkan bentuk badan usaha merupakan Firma CV, PT. 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang 

UMKM digolongkan berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut : 

1) Usaha Mikro yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih senilai 

50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki 

hasil penjualan tahunan senilai 300 juta. 

2) Usaha Kecil yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih 

dari 50 juta sampai dengan maksimum 500 juta tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, dan juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari 300 juta hingga 2,5 milyar. 

3) Usaha Menengah yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih 

lebih dari 500 juta sampai dengan 10 milyar tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 

milyar sampai maksimum 50 milyar. 

 

2.1.2   Ciri-Ciri UMKM  

a) Jenis barang pada usaha bisa berubah dan fleksibel. 

b) Lokasi kegiatan usaha tidak tetap tergantung situasi dan kondisi. 

c)  Usaha masih belum menerapkan adanya administrasi, pengelolaan 

keuangan usaha dan pribadi belum jelas. 

d) SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang handal. 

e) Sering kali tingkat pendidikan UMKM dalam hal SDM masih 

tergolong rendah. 
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f) Hanya sebagian dari pelaku UMKM memiliki akses perbankan. 

g) Umumnya belum memiliki surat izin usaha yang bersifat legalitas , 

termasuk NPWP.  

 

2.1.3   Klasifikasi UMKM  

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM diartikan sebagai suatu kelompok 

usaha dengan jumlah yang mayoritas maka kekuatan beserta pengembangannnya 

tidak bisa diremehkan. Berdasarkan perkembangannya (Wikuwanara, 2013), 

terdapat empat kelompok dalam UMKM yaitu : 

a) Livelhood Activities, adalah UMKM yang dimanfaatkan sebagai 

kesempatan kerja dalam mencari nafkah dan termasuk sektor informal. 

Misalnya pedagang kaki lima  

b) Micro Enterprise, adalah UMKM yang bersifat pengrajin, tapi belum 

memiliki sifat jiwa kewirausahaan. 

c) Small Dynamic Enterprise, adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

d) Fast Moving Enterprise, adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Dalam berbisnis, akuntansi menjadi proses yang penting karena informasi 

yang dihasilkan tersebut berpengaruh bagi pengguna dalam pengambilan 

keputusan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan serangkaian informasi 

ekonomis untuk dipergunakan oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut, 
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dimana pihak yang bersangkutan seperti pihak internal dan pihak eksternal 

( Reeve et al., 2012). 

Pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan 

laporan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu informasi 

dalam akuntansi dapat menjadi penilaian kinerja suatu perusahaan bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan (Reeve et al.,2013:9). 

Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas yang mendasar yaitu identifikasi , 

pencatatan, dan pengkomunikasian kejadian ekonomi dalam organisasi terhadap 

pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengindentifikasikan peristiwa ekonomi 

berkaitan dengan aktivitas usahanya dan mencatat peristiwa itu sebagai bukti 

catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilakukan secara sistematis, kronologis 

setiap peristiwa dan pengukuran dalam satuan mata uang. Terakhir 

mengkomunikasikan kumpulan informasi tersebut kepada pihak berkepentingan 

dalam bentuk laporan keuangan ( Kieso et al.,2016:2). 

Menurut George A. Mac Farland (Tatangsma.com, 2015), akuntansi adalah 

seni pencatatan, penyajian dan penafsiran yang dilakukan dengan sistematis dari 

informasi data keuangan perusahaan atau perorangan. Berdasarkan defenisi yang 

dijelaskan akuntansi memiliki beberapa arti bahwa : 

1) Prosedur-prosedur yang digunakan dalam akuntansi dimulai dari mencatat, 

menggolongkan, menyajikan dan menafsirkan. 

2) Sasaran dalam akuntansi adalah data keuangan atau kejadian ekonomi 

yang bersifat finansial. 
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3) Prosedur mencatat, menggolongkan serta menyajikan data keuangan harus 

disusun dengan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan 

serta mampu membuat analisis yang tepat tehadap laporan yang dibuat. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk 

mendapatkan laporan keuangan handal dan tepat, dimulai dari pencatatan, 

penggolongan sampai pelaporan. Tujuannya agar mempermudah pihak 

bersangkutan mendapat informasi keuangan pada periode tertentu dengan lengkap. 

Tahapan siklus akuntansi menurut Harnanto (2002) memiliki 11 tahap, 

dimana terdapat 2 tahap yang bersifat opsional. Berikut tahap dalam siklus 

akuntansi: 

1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi 

2. Mengidentifikasi dan analisis transaksi  

3. Mencatat transaksi ke dalam jurnal 

4. Memindahbukukan kedalam buku besar 

5. Penyusunan neraca saldo untuk mencocokkan saldo debit dengan saldo 

kredit yang telah di catat dan dibukukan 

6. Menyusun jurnal penyesuaian  

7. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian  

8. Penyusunan laporan keuangan 

9. Menyusun jurnal penutup  

10. Membuat neraca saldo setelah penutupan ( opsional) 

11. Membuat jurnal pembalik ( opsional ) 
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Gambar 2.3.1.  Siklus Akuntansi, Sumber: Harnanto, 2002. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian laporan keuangan 

Laporan keuangan terdiri dari 3 bagian yaitu neraca, perhitungan laba rugi 

dan laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca menggambarkan jumlah aset, 

kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada periode tertentu 

(Munawir:2010:5). 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk pihak pengambil 

keputusan, terutama pihak diluar perusahaan yang membutuhkan informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan (Soemarsono, 2004:34). 
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Laporan keuangan yang merupakan alat penguji, juga bisa digunakan sebagai 

dasar dalam menilai posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga pihak 

bersangkutan mampu menganalisa informasi tersebut dan mengetahui hasil akhir 

yang sudah dicapai 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan 

untuk memberikan informasi mengenai kinerja dalam posisi keuangan serta 

perubahan yang terjadi pada posisi keuangan perusahaan yang akan digunakan 

oleh pengguna informasi dalam menentukan pengambilan keputusan ekonomi. 

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia adalah 

sebagai berikut (Harahap, 2015:132): 

a) Memberikan informasi mengenai aktiva dan kewajiban dan modal suatu 

perusahaan. 

b) Memberikan informasi tentang perubahan dalam aktiva netto (aktiva 

dikurangi kewajiban) suatu perusahaan untuk memperoleh laba. 

c) Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu para pengguna 

laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d) Memberikan informasi lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan 

kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

e) Dapat mengungkapkan lebih dalam informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, 

seperti informasi tentang kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

  

2.4.2 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
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Berdasarkan SAK EMKM (2018) unsur unsur laporan keuangan 

dibedakan menjadi dua kelompok sesuai kepentingan laporan : 

1) Dalam laporan posisi keuangan terdapat tiga unsur yaitu: 

i. Aset merupakan sumber daya yang diperoleh perusahaan dan 

manfaat ekonomi yang dimiliki akan digunakan dan dikendalikan 

sebagai hasil dari transaksi atas kegiatan sehari-hari. 

ii.  Liabilitas merupakan pengorbanan dari manfaat ekonomi yang 

terjadi pada perusahaan karena peristiwa masa lalu yang 

penyelesaian harus menggunakan aset. 

iii. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi 

seluruh liabilitasnya dan juga merupakan modal atau kepemilikan 

yang berhubungan dengan pemilik dan hasil kerja perusahaan.  

2) Dalam laporan laba rugi terdapat dua unsur yaitu:  

i. Pendapatan (income) merupakan arus kas masuk suatu perusahaan 

atau sejumlah uang yang diperoleh dari setiap aktivitas usaha 

seperti menyediakan layanan atau menjual produk ke konsumen 

untuk mendapatkan penghasilan. 

ii. Beban (expenses) merupakan penurunan atas manfaat ekonomi 

pada periode akuntansi dimana arus kas keluar atas liabilitas 

tersebut disebabkan atas penggunaan aset yang merupakan 

operasional utama perusahaan sehari-hari. 

 

 

2.4.3 Penyajian Laporan Keuangan 
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Penyajian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro Kecil Menengah, SAK EMKM (2018) harus bersifat relevan, lengkap dan 

mudah dipahami. Konsep asumsi dasar akrual dan keberlangsungan usaha 

digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas selain EMKM, dan juga 

menggunakan konsep entitas bisnis. 

Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, 

dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan entitas mencakup 

akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, 

dan ekuitas. Laporan laba rugi entitas mencakup akun-akun seperti pendapatan, 

beban keuangan dan beban pajak. Catatan atas laporan keuangan dalam SAK 

EMKM (2018) yaitu :  

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK 

EMKM 

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi  

c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi 

penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk 

memahami laporan keuangan.  

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berhubungan serta 

berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan proses pencapaian suatu tujuan 

( Sutarman, 2012). Informasi adalah suatu hal penting untuk perusahaan saat 

proses pengambilan keputusan. 

Defenisi informasi yaitu “data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih kompleks untuk penerima informasi, data adalah sumber 
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infomasi yang dapat menggambarkan secara rinci kejadian sebenarnya” 

(Mulyanto, 2009:12). 

Sistem akuntansi yaitu suatu sistem maupun metode digunakan dalam 

mencatat, menyusun, juga melaporkan informasi kinerja keuangan dalam 

perusahaan. Sedangkan menurut Susanto (Susanto, 2017) Sistem informasi 

akuntansi adalah kumpulan komponen fisik atau nonfisik yang saling berkaitan 

dan bekerja sama dalam mengolah data transaksi keuangan mnjadi sebuah 

infomasi keuangan. 

Sistem informasi akuntansi berfungsi mempermudah proses pengolahan data 

keuangan menjadi suatu informasi yang berguna bagi pihak yang bersangkutan, 

mampu memberikan rangkuman informasi keuangan tepat dan akurat, 

meningkatkan efisiensi kinerja peusahaan dan dapat melakukan pemantauan pada 

seluruh aktivitas keuangan yang terjadi di perusahaan. 
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