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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 Definisi UMKM 2.1

Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa dikenal sebagai UMKM 

menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(2008), Pasal 1： 

 Ayat 1, berbunyi “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

individu dan/atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.” 

 Ayat 2, berbunyi  “usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang 

bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang menepati persyaratan usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.”  

 Ayat 3, berbunyi “usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang 

bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau usaha besar dengan jumlah aset bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.” 

Dalam UU tersebut juga tercantum persyaratan usaha mikro, kecil dan 

menengah, di mana usaha mikro memiliki aset bersih maksimum lima puluh juta 

rupiah tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil 

penjualan tahunan maksimum 300 juta rupiah. Sedangkan syarat untuk usaha kecil 

memiliki aset bersih mulai dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 

juta rupiah tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2 milyar 500 juta 

rupiah. 

Kriteria untuk usaha menengah memiliki aset bersih lebih dari 500 juta 

rupiah sampai dengan 10 milyar rupiah tidak termasuk tanah, dan bangunan 
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tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 milyar 500 juta 

rupiah sampai dengan paling banyak 50 milyar rupiah. 

 

 Tujuan UMKM 2.2

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2008, tujuan 

dari UMKM ialah mengembangkan serta menumbuhkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. 

 

 Perkembangan UMKM 2.3

Pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia dilanda emergensi moneter 

yang diawali dengan nilai pertukaran dollar Amerika dengan rupiah Indonesia. 

Krisis ekonomi Asia tentunya berpengaruh besar terhadap Indonesia dimana 

perekonomian Indonesia semakin turun dan pengangguran semakin meningkat. 

Dalam insiden tersebut, hanya UMKM yang mampu beroperasional. Jumlah 

UMKM meningkat dan dapat mempekerjakan 85juta hingga 107juta pekerja 

hingga tahun 2012. Pada tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 

56.539.560 dan UMKM mengisi sekitar 56.534.592 atau 99,99%, sisanya 

merupakan usaha berskala besar. Kejadian tersebut telah menjadi bukti bahwa 

UMKM dapat membantu dalam perekonomian mikro dan makro serta 

pertumbuhan sektor lain, selain itu sebesar 30% pemilik UMKM menggunakan 

jasa perbankan untuk peminjaman modal operasional sehingga mendorong jasa 

perbankan untuk memberikan porsi lebih besar kepada UMKM. Kelemahan yang 

dialami oleh pemilik UMKM ada beberapa seperti terbatasnya modal dalam bisnis, 

kurangnya pemahaman terhadap manajerial dan keterampilan dalam beroperasi 

serta terbatasnya pemasaran (Suci, 2017). 

 

 Akuntansi 2.4

Menurut Ikhsan & Bambang Suprasto (2008) akuntansi mengambil peran 

yang penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial. Ikhsan & Bambang 

Suprasto (2008) kemudian   menyimpulkan bahwa akuntansi ialah sebuah sistem 

yang dapat mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data ekonomi menjadi 
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informasi yang berisi petunjuk dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut 

dapat membantu untuk mengambil aksi yang lebih baik untuk mengalokasikan 

sumber daya yang minim pada aktivitas perekonomian dan bisnis. 

Ediraras, (2010) menyatakan akuntansi ialah kunci indikator kinerja 

bisnis, dimana informasi yang ada dalam catatan akuntansi akan membantu 

perusahaan dalam mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan 

pengurusan perusahaan. Tanpa informasi-informasi tersebut, persentase 

kebangkrutan perusahaan akan lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang 

mengadaptasi adanya akuntansi. Informasi yang disediakan akuntansi juga akan 

membantu perusahaan untuk menghitung untung dan ruginya saat perusahaan 

berjalan operasional. 

Menurut Aneswari, (2015), akuntansi adalah praktik yang terdiri dari  

pendataan, pengklarifikasian, peringkasan, pengolahan, dan penyajian informasi 

yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Akuntansi beberapa 

dekade yang lalu hanya mencatat angka namun dengan adanya tuntutan 

perkembangan bisnis dan pemangku kepentingan, praktik akuntansi kontemporer 

kemudian berkembang menjadi kompleks. 

McLaney & Atrill, (2008) menyatakan bahwa akuntansi merupakan 

sesuatu yang berkaitan dengan mengumpulkan, menyatukan, menyelidikan, 

menganalisis dan mengkomunikasikan hal yang berkaitan dengan informasi 

finansial. Informasi yang disajikan dengan laporan keuangan sebaiknya mampu 

membantu dalam mengenali dan menilai suatu konsekuensi keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Supaya informasi yang disediakan bermanfaat, akuntan 

harus mengetahui untuk siapa laporan keuangan disiapkan dan tujuan persiapan 

laporan keuangan tersebut, misalnya pemasok harus mengetahui apakah 

perusahaan sanggup melunasi hutang kreditnya, pemilik perusahaan harus 

mengetahui apakah investasi di perusahaan lain akan memberikannya untung atau 

rugi, apakah resiko dari investasi tersebut, dan sebagainya. 

Tujuan utama dari akuntasi dalam usaha adalah untuk menyediakan 

informasi kepada manejer untuk aktivitas operasional pengusaha tersebut. 

Akuntansi juga dapat menyajikan informasi ekonomi kepada lainnya untuk 

mengetahui kinerja ekonomi serta kondisi perusahaan periode tertentu. Salah satu 
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tujuan dari akuntansi ialah untuk menyediakan informasi tepat waktu dan relevan 

supaya pengguna dapat menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan 

keputusan. Untuk menampilkan informasi yang dapat dipercaya, maka akuntan 

harus bertindak etis, manejer dan para petugas juga harus bertindak etis supaya 

para penanam modal percaya dan menanam modal atau meminjamkan dana 

kepada perusahaan (Reeve et al., 2009). 

 

2.4.1 Siklus Akuntansi 

Berikut siklus akuntansi menurut  Reeve et al. (2009): 

a. Mendata transaksi yang sudah dianalisis kedalam jurnal. 

b. Memposting transaksi yang dicatat sebelumnya pada tahap a 

kedalam buku besar. 

c. Menyiapkan unadjusted trial balance. 

d. Mengumpulkan dan menganalisis data penyesuaian. 

e. Menyiapkan lembar kerja (opsional). 

f. Menjurnal dan posting data penyesuaian pada tahap d kedalam 

buku besar. 

g. Menyiapkan adjusted trial balance. 

h. Menyiapkan laporan keuangan. 

i. Menjurnal dan posting entri penutupan kedalam buku besar. 

j. Menyiapkan saldo uji coba pasca penutupan. 

 

 Pengertian dan Pentingnya Laporan Keuangan 2.5

Laporan keuangan mengambil peran yang vital dalam menilai 

perkembangan dan prestasi perusahaan yang dicapai perusahaan dalam waktu 

masa lalu, sekarang dan kedepannya. Karena laporan keuangan berisi tentang 

informasi-informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta arus kas pada 

periode tertentu, informasi tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan 

adanya laporan keuangan perusahaan pengguna dapat melakukan penilaian tingkat 

keuangan. Untuk mengetahui dan memahami kondisi laporan keuangan 

perusahaan, pemakai dapat melakukan analisa terhadap laporan keuangan, salah 
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satu analisa yang dapat digunakan adalah analisis rasio keuangan dengan 

informasi yang ada dalam laporan keuangan. (Maith, 2013). 

Menurut Pongoh (2011), laporan keuangan ialah laporan yang penting, 

karena laporan keuangan dapat membantu dalam mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada pihak-pihak luar perusahaan. Tujuan utama dari laporan 

keuangan ialah sebagai penyedia informasi yang penting bagi pengguna informasi 

baik perusahaan maupun pihak-pihak eksternal perusahaan. Informasi tersebut 

sangat bermanfaat mengingatkan dari laporan keuangan berbagai keputusan 

penting terjadi. 

 

2.5.1 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang mengukur kesuksesan 

operasi suatu usaha pada waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investor 

menggunakan laporan ini untuk menentukan nilai investasi, profitabilitas dan 

kelayakan kredit. Laporan laba rugi berisi informasi yang digunakan kreditor dan 

investor untuk memperkirakan jumlah, waktu serta ketidakpastian arus kas. Selain 

itu, laporan laba rugi juga dapat menilai kinerja masa lalu suatu perusahaan, 

menyediakan informasi untuk memperkirakan kinerja masa yang akan datang, dan 

membantu menilai resiko, keraguan dalam memperoleh arus kas masa depan 

(Kieso et al., 2014). 

Semua bisnis dijalankan dengan target yang sama yaitu untuk memperoleh untung 

atau laba. Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan sedang mengalami laba 

atau rugi, dapat melihat dari laporan laba rugi. Secara singkat, laporan laba rugi 

menampilkan laba atau rugi sebuah usaha dalam waktu tertentu. Dalam laba rugi 

terdapat pendapatan dan biaya (McLaney & Atrill, 2008). 

 

a. Pendapatan 

Terdapat berbagai cara untuk memperoleh pendapatan, diantaranya: 

 Penjualan barang, contohnya penjualan dalam toko sembako. 

 Biaya jasa servis, contohnya jasa potong rambut dalam salon. 

 Iuran, contohnya biaya iuran anggota club. 

 Bunga, contohnya bunga dari investasi. 
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 Dan lainnya 

 

b. Biaya 

Terdapat beberapa tipe umum biaya, yaitu: 

 Gaji pekerja 

 Biaya operasional kendaraan kantor 

 Biaya Telepon 

 Biaya Peralatan kantor 

 Biaya listrik 

 Biaya Asuransi 

 Biaya air 

 Dan lainnya 

 

Jika pendapatan sebuah perusahaan lebih besar dibanding biaya pada 

periode tersebut, maka perusahaan mengalami keuntungan dalam periode tersebut. 

Sebaliknya jika perusahaan mempunyai pendapatan lebih kecil dibanding biaya 

maka perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan laba/rugi periode tersebut sama dengan jumlah pendapatan dikurangi 

jumlah biaya yang perlu dibayarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut 

(McLaney & Atrill, 2008). 

 

2.5.2 Laporan Neraca 

Laporan neraca ialah laporan keuangan berisi informasi aset, hutang serta 

modal suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Informasi yang disampaikan dalam 

laporan neraca berupa jumlah penanaman modal dalam sumber daya perusahaan, 

obligasi serta modal sumber daya. Laporan neraca membantu dalam memprediksi 

jumlah, waktu, ketidakpastian arus kas di masa depan. Informasi yang tertera 

dalam laporan neraca juga dapat digunakan untuk mengetahui likuiditas dan 

solvabilitas, kedua ini dapat mempengaruhi fleksibilitas finansial suatu 

perusahaan. Perusahaan dengan fleksibilitas finansial yang tinggi akan lebih 

mudah untuk mempertahankan usaha daripada perusahaan dengan fleksibilitas 

finansial yang rendah (Kieso et al., 2014). 
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Guna dari laporan laba rugi ini ialah untuk memahami posisi keuangan 

sebuah perusahaan pada waktu tertentu, dimana pengguna dapat diketahui jumlah 

harta yang dimiliki oleh perusahaan saat ini atau pada periode sebelumnya. Dalam 

laporan neraca terdapat aset, kewajiban dan ekuitas (McLaney & Atrill, 2008). 

a. Aset 

Menurut McLaney & Atrill (2008), barang yang dapat dikatakan sebagai 

aset harus memenuhi berbagai syarat sebagai berikut: 

 Dapat memberikan manfaat di masa depan. 

 Bisnis tersebut harus memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan 

manfaatnya. 

 Manfaat yang diberikan harus berasal dari transaksi sebelumnya. 

 Aset tersebut harus mampu diukur dengan istilah moneter. 

Jika barang tersebut tidak mampu memenuhi syarat yang disebut diatas 

maka barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aset dan tidak dapat 

ditampilkan dalam laporan neraca. 

b. Hutang 

Hutang merupakan hutang perusahaan terhadap seorang individu atau 

organisasi. Adanya kewajiban ini dikarenakan dari transaksi sebelumnya berupa 

pembelian persediaan perusahaan atau meminjamkan uang ke perusahaan, 

contohnya kredit dengan bank (McLaney & Atrill, 2008). 

c. Ekuitas 

Berbeda dengan kewajiban, ekuitas merupakan hak pemilik, dimana 

pemilik melakukan investasi atau menanam modal berupa aset dalam bisnis 

(McLaney & Atrill, 2008). 

 

2.5.3 Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal sering disebut sebagai laporan laba ditahan, 

laporan ini berisi informasi mengenai perubahan modal dalam periode tertentu. 

Laba bersih akan menambah laba ditahan, sebaliknya dividen akan mengurangi 

laba ditahan (Kieso et al., 2014). 
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 Sistem Informasi Akuntansi 2.6

Setiap perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk 

mengawasi dan mengendali uang yang masuk dan keluar. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi, tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem informasi akuntansi 

ialah sistem yang berperan untuk menggabungkan data dari kegiatan yang 

dilakukan perusahaan, data tersebut kemudian mengonversikan data tersebut 

menjadi informasi untuk pengguna, dan melakukan perencanaan serta penanganan 

yang memadai untuk menjaga aset perusahaan. Tanpa sistem informasi akuntansi, 

perusahaan akan sulit untuk menentukan kinerja perusahaan dan pengaruh sumber 

daya perusahaan terhadap tingkat keuangan perusahaan. Maka sistem informasi 

akuntansi yang efektif sangat memengaruhi kesuksesan perusahaan. (Kabuhung, 

2013) 

Menurut Daud & Mimosa Windana (2014), sistem informasi ialah sistem 

yang menyajikan informasi kepada pengguna kapan saja. Sistem tersebut 

menyimpan, mengambil, mengganti, mengolah dan mengkomunikasikan 

informasi yang diterima. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang 

menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi harus melengkapi beberapa prinsip yakni: 

a. Sistem informasi harus dapat menyajikan informasi yang diperlukan 

tepat waktu dan cepat serta dapat memenuhi kualitas dan kebutuhan 

yang diperlukan. 

b. Sistem informasi akuntansi harus dapat berkontribusi dalam menjaga 

keamanan kekayaan milik perusahaan. 

c. Biaya untuk mengadakan sistem informasi akuntansi harus dapat ditekan 

sehingga tidak mahal bagi perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif dapat menyajikan 

informasi tepat waktu dan akurat sehingga dapat melakukan kegiatan utama pada 

rantai nilai secara efisien serta efektif, mengurangi biaya produk dan jasa yang 

dihasilkan, menaikkan kualitas dan kapabilitas dalam pengambilan keputusan 

serta menambah efisiensi kerja. Terdapat beberapa tujuan sistem informasi 

akuntasni diantaranya adalah untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari, 
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membantu dalam management decision making, serta memenuhi kewajiban yang 

berhubungan dengan pertanggungjawaban. 

J. Gelina, JR. & B. Dull, (2008) menyatakan sistem informasi ialah 

sistem yang terdiri dari beberapa komponen berbasis komputer dan komponen 

manual sehingga membentuk suatu sistem. Sistem tersebut dapat membantu 

mengumpul, menyimpan dan mengelola data yang di input manual, data tersebut 

kemudian akan menghasilkan informasi untuk pengguna. Gambar berikut 

menunjukkan model fungsional sistem informasi: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Fungsional Sistem Informasi, sumber: olahan data (2019) 
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