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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan merupakan angka-angka yang saling berhubungan dalam 

laporan keuangan dengan angka yang lainnya yang mempunyai makna serta 

menjelaskan perubahan suatu fenomena. Angka yang terdapat di dalam laporan 

keuangan mempunyai makna-makna tersendiri. Dengan pemakaian laporan keuangan, 

perusahaan akan lebih mudah menginterprestasikannya (Soemarso, 1996). 

Laporan keuangan bertujuan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

di masa yang akan dating, memberikan berbagai informasi tentang posisi keuangan 

perusahaan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang telah dipercayakan ke mereka (“Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),” 

2001). 

 

1.2 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Indonesia memiliki jumlah UMKM yang paling banyak. UMKM merupakan 

sebuah peranan yang sangat penting dalam membantu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Pertumbuhan UMKM hanya dilakukan oleh keluarga atau 

perusahaan perseorangan saja, sehingga mudah untuk mendirikan UMKM pada 

beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan jumlah UMKM di Indonesia semakin lama 

semakin meningkat (Suleman, 2019).  

 

8 

 

Universitas Internasional Batam 



9 

 

Kartika Cahyani. Peracangan, Penyusunan dan Pelaporan Sistem Akuntansi pada Babylab 

UIB Repository©2020 

 

Pengembangan UMKM perlu dilakukan karen sektor ini memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menjaga stabilitas perekonomian, 

meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) negara, serta membangun dunia bisnis. 

Perkembangan UMKM sebaiknya terus didukung oleh berbagai pihak, seperti 

pemerintah maupun bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Harjono (2019) 

menyatakan bahwa jumlah UMKM di Indonesia adalah jumlah UMKM yang paling 

besar dibanding negara-negara lain. Namun, banyak dari jumlah UMKM masih belum 

memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 

Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Indonesia melebihi 57juta unit dan pada 

tahun 2017 jumlah UMKM meningkat lagi melebihi 59juta unit. Presiden RI 

menyatakan UMKM dapat membantu meningkatkan perekonomian negara. 

Peningkatan dalam UMKM dapat menurunkan penggangguran yang ada di Indonesia. 

Presiden berharap pelaku UMKM dapat mendorong ekonomi rakyat Indonesia 

menjadi lebih baik. UMKM menjadi andalan perekonomian Indonesia dan ASEAN. 

Sekitar 88-99% bentuk usaha di ASEAN dan Indonesia adalah UMKM dengan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 51-97%. UMKM memiliki proporsi sebesar 56.54 

juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebesar 99,99%. Oleh 

karena itu, kerja sama untuk pengembangan dan ketahahanan UMKM perlu 

diutamakan. 

Pendapatan per kapita di Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

drastis yang mendorong UKM di Indonesia meningkat secara terus menerus. Salah satu 
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faktor yang meningkatkan GDP adalah peningkatan pendidikan wanita dan tekanan 

ekonomi yang dihadapi di rumah tangga mereka, yaitu mereka didorong untuk bekerja 

untuk mendapatkan penghasilan tambahan (Manning, 1998). 

 

1.3 Perkembangan UMKM di Kota Batam 

Kota Batam merupakan sebuah kota kawasan industri yang dapat memberikan 

peluang untuk membangun usaha-usaha kecil atau UMKM. Gaya hidup yang serba 

cepat dan praktis merupakan peluang persaingan usaha di Kota Batam. Jumlah UMKM 

di Kota Batam terus bertambah, sehingga dalam menjaga keberlangsungan usaha untuk 

para pelaku UMKM menjadi sebuah tantangan.  

UMKM di Batam meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019, Batam 

mempunyai 81.487 UMKM yang sedang beroperasional mulai dari kecil hingga 

menengah. UMKM yang terdapat di Kecamatan Sagulung Kota Batam meningkat dair 

tahun ke tahun, pada tahun 2014 memiliki 34 pelaku usaha, tahun 2015 meningkat 

menjadi 46, dan tahun 2016 bertambah lagi menjadi 47 (Suleman, 2019). 

Batam merupakan zona eklusif yakni FTZ (free trade zone). FTZ merupakan 

satu atau beberapa negara yang kuotanya dihapus atau birokrasinya direndahkan dalam 

rangka menarik perusahaan untuk menaikkan insentif untuk melakukan usaha. 

Kawasan FTZ sendiri memberikan benefit dan peluang yang luar biasa untuk Kota 

Batam yang UMKM terus berkembang, salah satunya melalui usaha e-commerce atau 

online.  
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Impor barang dari luar negeri tidak dikenakan Bea masuk dan pajak impor, hal 

tersebut sangatlah membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis 

online. Keunggulan FTZ membuat para pelaku UMKM dapat bersaing secara nasional, 

oleh karena itu sangat diperlukan adanya sebuah sistem pelaporan dan pencatatan 

akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang jelas. 

  

1.4 Pentingnya Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan (finansial statement) adalah laporan yang berisi informasi-

informasi keuangan suatu perusahaan seperti laba rugi dalam suatu periode akuntansi 

baik harian mingguan bulanan maupun tahunan yang berfungsi sebagai penentu 

pengambilan keputusan direktur. Dengan adanya laporan keuangan, maka infromasi 

yang dihasilkan dalam laporan posisi keuangan dapat dijadikan sebagai sebuah 

pembahasan atau analisah untuk perusahaan (utang, aset, biaya operasional, dan lain-

lain). 

Menurut kerangka konseptual SAK 1994, penyajian laporan memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menyajikan informasi posisi keuangan yang menyangkut perubahan serta 

kinerja keuangan suatu perusahaan guna untuk sebagian besar jumlah pemakai 

dalam peninjauan keputusan ekonomi. 

2. Sebagai sebuah gambaran untuk semua individu dalam menentukan keputusan 

ekonomi, karena keputusan tersebut membutuhkan informasi yang ada di dalam 
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laporan keuangan. Memenuhi keperluan bersama pemakai dalam sebagian 

besar. 

3. Posisi keuangan yang dihasilkan akan membantu individu dalam mengambil 

sebuah keputusan menjual atau menahan investasi dalam suatu perusahaan 

ataupun untuk menggantikan dan mengankat kembali suatu menejemen.. 

Kondisi sebuah bisnis baik UMKM maupun bisnis besar dapat dinilai dari 

laporan keuangan dan berfungsi sebagai tolak ukur arah dan kondisi bisnis tersebut. 

Selain sebagai tolak ukur, laporan keuangan bisa berfungsi sebagai alat pengambil 

keputusan untuk sebuah bisnis kecil atau menengah. Dan juga berfungsi sebagai alat 

ukur dalam memprediksi dan menilai suatu pertumbuhan bisnis di masa mendatang. 
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