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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1998, UMKM mampu 

menunjukkan kemampuan bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini 

dikarenakan dana pada UMKM tidak tergantung investasi yang besar dan tidak 

berasal dari luar negeri. Sehingga pada saat terjadinya fluktuasi atau kenaikan 

terhadap nilai tukar mata uang asing, perusahaan besar akan lebih terpengaruh 

dibandingkan UMKM. 

Dukungan pemerintah terhadap UMKM juga terlihat dengan adanya 

penetapan tarif pajak yang lebih rendah. Peraturan tersebut tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli 2018. 

Peraturan ini menetapkan tarif pajak menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Dengan 

adanya dukungan pemerintah, UMKM diharapkan dapat berkembang dan lebih 

maju sehingga dapat membantu perekonomian di Indonesia. Menurut Hidayati 

(2015), UMKM di Pangkal Pinang dapat berkembang dan bertumbuh lebih cepat 

dan luas apabila ditangani dengan baik.  

 

2.2 Laporan Keuangan 

Semua transaksi operasional perusahaan akan diproses menjadi laporan 

keuangan yang akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan adalah output dari sebuah siklus akuntansi yang menghasilkan 

sebuah informasi yang diperlukan oleh pemakai seperti pihak internal dan pihak 

eksternal. Laporan keuangan tentu sangat mempengaruhi keputusan pihak-pihak 

terkait seperti manajemen dalam pertimbangan kedepan bagi usaha yang dijalani, 

dan kreditor dalam pertimbangan untuk meminjamkan dana kepada pemilik 

usaha. Setiap laporan keuangan memiliki kriteria tersendiri, yang telah disusun 

sesuai dengan kebijakan yang ada. Penulis akan menyesuaikan laporan keuangan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemilik usaha. Tampilan yang dibuat tidak 

rumit dan mudah dipahami oleh pemilik usaha.  

Lita. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi Berbasis Microsoft Office Access pada Toko New Jaya. 
UIB Repository©2020



6 
 

                 Universitas Internasional Batam 

Terdapat beberapa komponen laporan keuangan yaitu : 

1. Laporan posisi keuangan atau yang sering disebut neraca adalah laporan 

yang berisi informasi akuntansi mengenai nilai akhir entitas karena 

mencakup unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan kelompok akun 

aset, liabilitas, dan ekuitas. 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode atau 

lebih dikenal sebagai laporan laba rugi, merupakan laporan yang berisi 

jumlah pendapatan dan biaya untuk mengetahui perkembangan dan 

kondisi entitas, apakah memperoleh laba atau rugi selama menjalankan 

usaha. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode, adalah laporan yang berisi 

tentang naik turunnya aktiva atau kekayaan bersih suatu periode. 

4. Laporan arus kas selama periode, merupakan laporan yang memberi 

rincian terhadap keluarnya kas dan masuknya kas baik dari segi finansial, 

investasi, dan operasional suatu entitas. 

5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan informasi tambahan atau 

catatan  yang ditambahkan pada bagian akhir dari laporan keuangan 

untuk memberikan informasi tambahan yang dinilai cukup signifikan 

bagi pihak yang membutuhkan. 

 
2.3 Pengertian Akuntansi 

Menurut Nena (2015), akuntansi merupakan tahap dari beberapa kegiatan 

yaitu tahap identifikasi, tahap pencatatan, dan tahap komunikasi dari suatu 

kejadian ekonomi baik dari usaha yang mencari laba maupun nirlaba untuk pihak-

pihak tertentu, baik pihak internal seperti manajemen maupun pihak eksternal 

seperti kreditor. Tujuan dari akuntansi adalah sebagai sumber informasi mengenai 

kegiatan operasional perusahaan, membantu pengguna informasi untuk 

memperkirakan potensi atau peluang entitas pada masa mendatang, serta sebagai 

pembanding ekonomi entitas dari masa ke masa. 

 

2.4 Pencatatan Akuntansi 

Pencatatan akuntansi termasuk salah satu komponen penting dalam 

proses akuntasi karena sekecil atau sedikit apapun kesalahan pada tahap awal 
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pencatatan maupun tahap akhir akan mengakibatkan informasi yang salah juga 

bagi pengguna informasi. Bukti transaksi diperlukan dalam proses pencatatan. 

Bukti transaksi bertujuan untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dicatat itu 

sesuai dengan kejadian yang telah terjadi. Selain itu, bukti transaksi dapat menjadi 

referensi pada masa yang akan datang apabila timbul permasalahan.  

Semua pencatatan akuntansi akan dicatat ke dalam jurnal. Jurnal dapat 

dibagi menjadi 4 macam yaitu jurnal khusus, umum, penyesuaian, dan penutup. 

Jurnal khusus merupakan bentuk jurnal yang sudah dibagi menjadi beberapa 

macam sesuai dengan transaksi yang serupa. Jurnal khusus dibuat agar 

memudahkan perusahaan untuk mencatat transaksi yang serupa. Jurnal khusus 

terdiri dari jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. 

Jurnal umum digunakan apabila transaksi yang terjadi tidak termasuk 

dalam kategori jurnal khusus atau dengan kata lain transaksi tersebut tidak 

termasuk dalam golongan jurnal khusus sehingga harus dicatat pada jurnal yang 

terpisah atau berbeda. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk mencatat dan 

menyesuaikan nilai transaksi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. 

Tujuan dari penggunaan jurnal penutup adalah untuk menutup akun-akun yang 

tidak dapat digunakan untuk periode berikutnya sehingga harus ditutup dengan 

akun modal, akun yang ditutup terdiri dari akun pendapatan/penjualan, biaya, 

ikhtisar laba-rugi, dan prive. 

 
2.5         Siklus Akuntansi 

Menurut data penelitian dari Supriono & Yuliana (2017) menegaskan 

bahwa pengusaha UMKM di Kabupaten Purworejo masih belum menggunakan 

siklus akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

wawasan yang dimiliki pengusaha UMKM dalam akuntansi, informasi, maupun 

teknologi sehingga tidak dapat menerapkan siklus akuntansi pada usahanya. 

Siklus akuntansi diperlukan bagi pengusaha UMKM untuk pengambilan 

keputusan dalam mengelola usahanya. Tanpa adanya siklus akuntansi pada 

UMKM, maka para pengusaha akan kesulitan untuk mengetahui keadaan ekonomi 

usahanya yang bisa menyebabkan rugi atau bahkan bangkrut.  

Agar laporan keuangan dapat dihasilkan, maka perlu dilakukan siklus 

akuntansi yang benar. Berikut merupakan tahap-tahap siklus akuntasi : 
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1. Mengidentifikasi bukti transaksi dan dicatat ke dalam jurnal, 

2. Transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal akan di posting ke dalam 

buku besar, 

3. Memindahkan saldo akhir per akun ke dalam neraca saldo, 

4. Apabila ada transaksi yang tidak mencerminkan saldo sebenarnya, maka 

untuk penyesuaian nilai sesungguhnya dapat dicatat di jurnal 

penyesuaian, 

5. Menyusun worksheet, 

6. Transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal penyesuaian akan di posting 

ke dalam buku besar, 

7. Menyiapkan dan memindahkan saldo ke dalam laporan keuangan, 

8. Menyiapkan jurnal penutup dan akan di posting ke dalam buku besar, 

9. Membuat jurnal penutup. 

 

2.6   Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Prakasita N & Nugroho (2018), proses pencatatan transaksi 

pada bukti transaksi yang benar dan akurat, serta pemberian informasi keuangan 

yang relevan akan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang baik, 

mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan, serta memudahkan manajemen 

dalam pengambilan keputusan pada masa mendatang. Semakin canggihnya 

teknologi masa kini membuat para pengusaha UMKM harus mengejar wawasan 

agar tidak ketinggalan baik dalam kegiatan usaha maupun waktu. Dengan adanya 

sistem informasi akuntansi, maka para pengusaha akan lebih mudah mengetahui 

dan mengakses keadaan ekonomi perusahaan, dan waktu yang diperlukan pun 

tidak lama dibandingkan transaksi yang ditulis manual menggunakan tangan. 

Menurut Nuryanti & Suprantiningrum (2016), sistem informasi memiliki peran 

yang penting dalam kegiatan operasional seperti dapat memberikan nilai lebih 

pada pemilik usaha untuk pengambilan keputusan, dapat menyimpan data lebih 

lama dibandingkan pada buku yang dicatat secara manual. 

Menurut Viola et al. (2017), sistem informasi akuntansi diartikan sebagai 

suatu sistem yang didapatkan dari proses pengumpulan bukti-bukti transaksi 

hingga dapat memberikan informasi berupa data keuangan. Sistem informasi 
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akuntansi yang digunakan oleh setiap pelaku usaha berbeda-beda Skala usaha 

merupakan salah satu faktor penentu terhadap sistem yang akan digunakan oleh 

pelaku usaha (Lasminiasih et al., 2018) 

Dilihat dari segi kompleksitas sebuah usaha, perusahaan terbagi menjadi 

3 yaitu: 

1. Perusahaan jasa, adalah perusahaan yang memberikan atau menjual jasa 

kepada pelanggan. 

2. Perusahaan dagang, merupakan jenis perusahaan yang menjual produk 

berupa barang. 

3. Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah sendiri bahan 

baku hingga menjadi bahan atau barang yang siap untuk dijual. 

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan operasional tidak 

rumit dibandingkan perusahaan dagang maupun manufaktur. Sehingga sistem 

informasi akuntansi yang digunakan pada perusahaan jasa tentunya jauh lebih 

mudah dibandingkan perusahaan dagang dan manufaktur. Salah satu 

perbedaannya adalah perusahaan jasa tidak memiliki persediaan pada kegiatan 

operasionalnya sehingga tidak diperlukan catatan atas persediaan atau yang lebih 

dikenal dengan istilah kartu persediaan.   

Berikut merupakan beberapa komponen sistem informasi akuntansi : 

1. Orang atau dapat dikatakan sebagai pengguna sistem. 

2. Prosedur baik secara manual ataupun otomatis. 

3. Data dapat berupa fisik seperti nota-nota dan bukti pengeluaran atau 

penerimaan maupun non-fisik seperti yang sudah tercatat dalam sistem. 

4. Software yang digunakan untuk memasukkan data perusahaan. 

5. Infrastruktur teknologi informasi. 
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