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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Perkembangan UMKM Indonesia 

Menurut Putra (2016) menyampaikan pada perekonomian Indonesia, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diperhatikan dari tugasnya 

sebagai alat dalam aktivitas perekonomian di beberapa pembuka lapangan kerja, 

bahkan peran yang penting dalam meluaskan terobosan baru dan aktivitas 

ekonomi dalam negeri, maupun keikutsertaan dalam mengendalikan neraca 

pembayaran melalui aktivitas ekspor. 

UMKM di indonesia ditetapkan berdasarkan Pemerintah Indonesia 

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pada undang-undang ini UMKM 

menjelaskan yakni: “Sekelompok orang dengan jumlah pendapatan terbatas yang 

mengontrol dan mengelola suatu industri yang terkategori UMKM untuk 

meluaskan daya saing lapangan kerja”. UMKM adalah sebuah usaha yang 

terorganisasi oleh pengusaha kecil, akan tetapi mempunyai tugas yang besar 

sehingga menjadi salah satu sumber penting pada perekonomian Indonesia. Hal 

tersebut menandakan bahwa Lembaga Keuangan serta UMKM memiliki kaitan 

yang penting untuk diperhatikan (Muheramtohadi, 2017). 

Darwanto (2013) menyatakan  bahwa UMKM adalah bagian dari 

perekonomian, maka dari itu harus melakukan inovasi untuk dapat meningkatkan 

daya tarik. Kelebihan dari bersaing secara inovasi dan produktivitas wajib 

diutamakan karena memiliki daya tarik dan jangka tempo lebih panjang. 

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Pada umumnya akuntansi mempunyai target penting yakni mengendalikan 

perkiraan berkala antara honorarium serta kinerja. Hal tersebut merupakan 

perbandingan sebagai instruksi dalam menafsirkan akuntansi. Dengan akuntansi 

akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan 

keputusan serta pencapaian lainnya (Littleton, 2002). 

 Ciri - ciri utama dari akuntansi merupakan penilaian, pengenalan, serta 

komunikasi atas informasi keuangan entitas maupun pelaksana ekonomi terhadap
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aspek yang saling berhubungan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011). Akuntansi 

ialah bahasa usaha saat menyampaikan informasi keuangan bagi pemakai ketika 

menjalankan perusahaan (Reeve, Warren, & Duchac, 2012). Akuntansi 

menyediakan informasi untuk pemakai ketika mengukur kapasitas ekonomi serta 

keadaaan entitas usaha (Reeve et al., 2012) 

 Proses pengukuran dan mengatur suatu informasi ekonomi memperoleh 

penilaian serta pertimbangan yang benar terhadap para pengguna yang 

membutuhkan informasi. Informasi yang melibatkan dependensi sumber daya 

pada beragam macam keadaan disebut Informasi ekonomi. Laporan keuangan 

merupakan prosedur akuntansi yang terakhir yang diperoleh (Wilopo, 2005). 

 Akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengelompokkan dan 

mengolah bukti yang berhubungan dengan transaksi akuntansi dan juga meyajikan 

hasil yang berbentuk suatu informasi keuangan kepada pihak yang penting. Suatu 

informasi keuangan yang dianggap penting yang didapatkan dari sistem informasi 

akuntansi disebut laporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan suatu bagian 

mekanisme akuntansi pada sistem informasi akuntansi yang penting akan diolah 

dan menggabungkan bukti yang berhubungan dengan transaksi keuangan 

(Warsidi, 2017). 

 

2.3 Pencatatan Akuntansi 

Perihal yang sangat berpengaruh pada prosedur akuntasi adalah pencatatan 

akuntansi. Kelalaian pada bagian awal pencatatan tentu menimbulkan informasi 

yang disajikan tidak benar. Untuk melaksanakan pencatatan, membutuhkan 

dokumen transaksi keuangan yang merupakan awal pencatatan. Dokumen 

transaksi keuangan yang digunakan merupakan sebagai penentu apakah transaksi 

tersebut yang dicatat dan juga yang sebagai acuan jika terjadi kesulitan pada masa 

yang akan datang. Kejadian atau kondisi yang memiliki pengaruh terhadap posisi 

keuangan perusahaan merupakan suatu transaksi yang diakui (Soemarso, 2004). 

 Informasi aktivitas usaha serta keuangan pada perusahaan dapat 

disediakan oleh sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi 

mecakup catatan secara manual serta komputerisasi transaksi yang memiliki 
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tujuan supaya pengungkapan informasi manajemen yang tepat pada waktunya 

(Warren, 2005). 

 Tujuan sistem akuntansi menurut (Mulyadi, 2001), sebagai berikut: 

1) Mengoreksi pengendalian akuntansi agar tersedia catatan atas pertanggung 

jawaban aset entitas. 

2) Menyediakan informasi untuk mengontrol kegiatan usaha yang baru. 

3) Meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada atau 

perancangan laporan serta susunan informasi 

 Siklus akuntansi mempunyai sebelas bagian, tetapi dua bagian tersebut 

merupakan sifat opsional (Harnanto, 2002). Beberapa bagian pada siklus 

akuntansi yaitu: 

1) Mengidentifikasi transaksi sehingga pencatatan secara benar; 

2) Menafsirkan setiap transaksi yang ada; 

3) Mencatat transaksi dengan berurut didalam buku jurnal; 

4) Memindah bukukan transaksi ke buku besar; 

5) Memindahkan saldo yang terdapat pada buku besar ke dalam neraca saldo 

 untuk dijadikan satu; 

6) Mencatat transaksi yang ingin disesuaikan pada jurnal penyesuaian, yang 

 kemudian akan dicatat lagi kedalam buku besar; 

7) Mengklasifikasikan neraca saldo dengan cara memposting saldo yang 

sudah disesuaikan di buku besar kedalam neraca saldo yang baru; 

8) Setelah saldo yang disesuaikan pada buku besar telah dipindahkan ke 

neraca saldo, kemudian menyusun laporan keuangan; 

9) Sesudah menyusun laporan keuangan, jurnal penutup harus disiapkan oleh 

akuntan; 

10) Menyusun neraca saldo setelah penutup (opsional) yaitu daftar saldo 

rekening buku besar sesudah membuat jurnal penutup; 

11) Menyusun jurnal pembalik (opsional) supaya memudahkan cara terhadap 

pencatatan transaksi tertentu; 
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2.4 Laporan Keuangan 

 Akhir atas seluruh siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan yakni suatu informasi tentang keuangan yang disediakan dan sudah 

disajikan untuk pihak eksternal dan internal oleh manajemen at suatu entitas, 

meliputi aktivitas usaha atas usaha yang menjadi salah satu kewajiban dan sebagai 

informasi yang dipergunakan manajemen untuk pihak - pihak yang memerlukan 

(Reeve et al., 2012). 

 Tujuan dari laporan keuangan yakni menyajikan informasi yang 

melibatkan posisi keuangan, kemampuan, dan juga perubahan posisi keuangan 

pada entitas yang berguna untuk pengguna ketika mengambil keputusan. Namun, 

pada laporan keuangan tidak menyajikan seluruh informasi yang diperlukan bagi 

pengguna ketika pengambilan keputusan. Pada umumnya, laporan keuangan 

menjelaskan dampak keuangan serta keadaan sebelumnya, serta bukan untuk 

menyajikan informasi non keuangan (IAI, 2004:6). 

Sebuah penyampaian yang tersusun yang menjelaskan keadaan dan kinerja 

sebuah perusahaan yang tujuannya untuk menyediakan laporan keuangan supaya 

dapat dipertimbangkan pada laporan keuangan masa sebelum maupun pada 

laporan keuangan usaha lain adalah laporan keuangan (IAI, 2015). 

Menurut IAI (2015) menggambarkan bahwa laporan keuangan yang 

meliputi dari berbagai jenis sebagai berikut: 

1) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi berhubungan dengan pendapatan serta biaya dari 

perusahaan. Laba terkadang diartikan seperti pengukur kinerja dan juga 

sebagai sumber awal pada penilaian lain, contoh menaksir tahap 

pemulihan investasi atau pun laba setiap saham. Komponen - komponen 

pada laporan keuangan secara langsung berkaitan dengan penilaian laba 

yakni pendapayan serta biaya. Laporan laba rugi tersebut meliputi pos - 

pos yaitu; pendapatan; biaya finansial; bagian laba rugi atas investasi yang 

mempunyai metode ekuitas, biaya pajak, laba maupun rugi neto. 

2) Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal mendeskripsikan suatu perubahan yang terjadi 

didalam neraca modal usaha selama masa pelaporan. Komponen - 
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komponen yang berperan dalam penyediaan laporan perubahan modal 

yaitu akun modal, prive, dan laba atau rugi. Kenaikan yang dapat 

diperoleh atas modal dari pemilik usaha bersumber dari investasi yang 

berasal dari pemilik serta penerimaan laba bersih. 

3) Laporan Posisi Keuangan 

Laporan yang menyatakan keadaan aset, kewajiban, dan modal atas suatu 

entitas yang mendapatkan suatu informasi finansial. Pada umumnya, 

laporan necara menunjukkan tiga aspek yakni aset, kewajiban, dan ekuitas. 

Apabila ketiga unsur digabungkan sehingga akan terbentuk dalam rumus 

aset = liabilitas + ekuitas. 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas mempunyai informasi yang diperoleh atas laporan arus 

kas yang memilik fungsi sebagai penunjuk nominal arus kas diperiode 

yang mendatang. 

5) Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan tambahan serta 

informasi pada akhir laporan keuangan sehingga menyajikan informasi 

tambahan bagi pihak yang memerlukan. 

 

2.5 Sistem Informasi Akuntansi 

 Gabungan dari tahap - tahap yang menyimpan dan mencatat informasi 

mengenai laporan keuangan yang berfungsi saat mengambil keputusan adalah 

sistem informasi akuntansi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk 

menyampaikan suatu data mengenai laporan keuangan yang menjadi informasi 

bermanfaat untuk pengguna (Bodnar & Hopwood, 2008). 

 Pencatatan transaksi dalam aktivitas ekonomi, sebuah sistem akuntansi 

diperlukan agar dapat melakukan pengumpulan dan klasifikasikan transaksi-

transaksi yang selanjutnya melakukan laporan informasi keuangan (Reeve et al., 

2011). 

 

Gambar 1 Introduction to Cost Accounting. Sumber: Mowen dan Hansen (2011). 
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 Dalam melakukan pencatatan yang berasal dari sumber dokumen adalah 

pada tahap input yakni bukti atas transaksi meliputi nota penjualan atau 

pembelian, slip deposit, media sosial untuk melakukan pemesanan, dan 

telekomunikasi lain. Proses input pada dasarnya diklasifikasikan tiap jenis 

transaksi, seperti suatu entitas memasukkan transaksi atas penjualan kredit 

tersendiri dari penjualan tunai dan transaksi atas pembelian (Horngren, Datar, 

Foster, Rajan, & Ittner, 2009). 

 Pada tahap proses adalah tercantum melakukan jurnal transaksi, 

memindahbukukan saldo ke akun - akun pada buku besar, serta menyiapkan 

laporan keuangan (Horngren et al., 2009). Output yakni sebagai tahapan laporan 

yang bertujuan untuk menjadi dasar mengambil keputusan bisnis dan juga laporan 

keuangan yaitu laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi. Pemilik usaha 

mampu mengambil keputusan yang lebih baik serta tepat karena ada suatu laporan 

yang diperoleh dari sistem akuntansi (Horngren et al., 2009). 

 Menurut Rudianto (2009) menyampaikan bahwa sistem akuntansi 

menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat sehingga mempermudah 

manajemen dalam menjalankan sistem usaha secara efisien dan efektif. Pada 

pencatatan suatu entitas umumnya mengimplementasikan suatu sistem pencatatan 

akuntansi yang berbasis akrual yang mengakui suatu transaksi yang sedang 

terjadi. 
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