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2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, terdapat banyak usaha 

sektor besar yang mengalami kebangkrutan dan usaha yang masih bertahan adalah 

usaha UMKM. UMKM mempunyai kontribusi yang besar dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja. Berdasarkan data BI 

yang melakukan kerjasama dengan LPPI menyatakan bahwa pada tahun 2014 

UMKM membuka lapangan kerja untuk 114,14 juta orang. Sekitar 99% usaha di 

Indonesia telah dikuasai oleh sektor usaha UMKM atau sebanyak 56,54 juta unit 

(Suci, 2017). 

Selain sebagai penyediaan lapangan kerja, UMKM juga merupakan 

penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Total kontribusi UMKM pada PDB pada 

tahun 2013 sebesar Rp. 5.440 Triliun. Berdasarkan data yang diperoleh, Usaha 

mikro sebagai penyumbang terbesar dengan 42,4% (Rp. 2.306 Triliun) usaha kecil 

sebagai penyumbang kedua dengan 30,3% (Rp. 1.648 Triliun) usaha menengah 

dengan 12,8% (Rp. 696 Triliun) dan usaha besar dengan 14,5% (Rp. 788 Triliun). 

Keseluruhan kontribusi UMKM pada PDB diakumulasi dari seluruh sektor 

ekonomi UMKM (Kementerian Koperasi & UMKM, 2013).  

UMKM telah dinyatakan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan 

perekonomian negara dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat 

Indonesia. UMKM sekarang ini sedang berkembang pesat di seluruh Indonesia, 

termasuk juga di Batam. Tingginya minat masyarakat menjadikan UMKM 

sebagai bidang usaha ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota 

Batam. Dengan adanya UMKM di Batam dapat membantu membuka lapangan 

kerja, mengurangi pengangguran serta kemungkinan untuk meningkatkan ekspor. 

Apalagi kota Batam dikenal sebagai tempat pariwisata, sehingga kesempatan 

berkembangnya usaha UMKM lebih besar (Batam Pos, 2019). 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Online Data Sistem (ODS), Batam 

mempunyai 81.486 UMKM mulai dari usaha mikro, kecil hingga menengah. 

Menurut Suleman Nabahan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Batam, UMKM di Batam selama beberapa tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan (Kementerian Koperasi & UMKM, 2019).  

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan yang kompeten dan 

professional harus sesuai dengan undang-undang PSAK yang telah ditetapkan. 

Laporan keuangan yang sah mampu memudahkan manajemen dalam pengambilan 

keputusan untuk langkah berikutnya. Laporan keuangan disajikan untuk 

memenuhi kepentingan pihak-pihak internal maupun eksternal yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Fahmi, 2012). 

Pihak internal perusahaan dapat mengetahui laporan posisi keuangan 

untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan adanya laporan 

keuangan, pemberi kredit mampu menilai tingkat resiko pengembalian dan 

memberikan pinjaman sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Sebelum melakukan 

investasi, Pihak investor memerlukan informasi keuangan perusahaan untuk 

mengetahui keuntungan perusahaan untuk kedepannya (Fahmi, 2012). 

Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, membandingkan 

dan memberikan informasi akuntansi sebagai bahan evaluasi serta untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Akuntansi dapat 

dijadikan sebagai alat penghubung bisnis yang dapat menyampaikan informasi 

sesuai dengan keadaan kinerja keuangan suatu perusahaan berupa laporan 

keuangan dari suatu entitas(Harahap, 2011). 

Menurut Weygandt, Kieso dan Kimmel (2011) Akuntansi terdapat tiga 

kegiatan utama yaitu: 

1. Memahami aktivitas yang terjadi pada perusahaan; 

2. Pengumpulan semua transaksi yang terkumpul secara teratur dan 

kronologis; dan 

3. Penyampaian dan memberikan informasi akuntansi kepada pihak yang 

bersangkutan dalam bentuk laporan keuangan.  
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2.3 Siklus Akuntansi 

Untuk dapat memperoleh informasi akuntansi yang akurat dan benar, 

akuntansi harus melalui beberapa tahap proses yang disebut siklus akuntansi. 

Siklus merupakan suatu rangkaian untuk mengakhiri suatu aktivitas yang 

berkelanjutan secara terus menerus tanpa ada awal dan akhirnya.Siklus akuntansi 

adalah suatu kumpulan aktivitas yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan 

mengindentifikasi transaksi hingga memperlihatkan laporan keuangan kepada 

pihak yang memerlukan (Rahman Pura, 2013). 

Menurut Hery (2014, hal. 66–67), Tahap yang dibutuhkan dalam 

pencatatan akuntansi adalah: 

1. Menggelompokkan dan mencatat semua informasi mengenai transaksi 

serta menganalisis transaksi yang telah terjadi; 

2. Memindahkan transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar; 

3. Saldo akhir masing-masing akun dalam buku besar dipindahkan ke 

neraca saldo untuk menunjukkan keseimbangan antara saldo debet dan 

kredit masing masing akun; 

4. Melakukan data dan  jurnal penyusuaian; 

5. Pemindahan semua transaksi jurnal penyesuaian ke masing-masing akun 

buku besar; 

6. Menggunakan neraca jalur sebagai kertas kerja, menyiapkan neraca saldo 

setelah penyesuaian dan laporan akuntansi; 

7. Pembuatan jurnal penutup; 

8. Memindahkantransaksi jurnal penutup ke masing-masing akun buku 

besar; 

9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan; dan 

10. Membuat jurnal pembalik. 

 

Sistem akuntansi yang berbasis web based mempunyai sistem 

pemprosesan dan pelaporan akuntansi yang otomatis sehingga dapat memudahkan 

pemilik untuk melakukan transaksi dari pemindahan jurnal ke buku besar hingga 

penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan.  
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2.4 Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2011), laporan keuangan menunjukkan kinerja 

proforma keuangan dan penyampaian posisi keuangan sebuah entitas. Laporan 

keuangan dapat menyampaikan informasi penting perusahaan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan suatu 

entitas dapat diperoleh melalui laporan berikut ini: 

1. Neraca 

Laporan yang memberikan informasi mengenai sumber dana dan 

penggunaan dana entitas serta memperlihatkan posisi keuangan suatu 

entitas. Di bagian kiri laporan neraca (Aktiva) menunjukkan penggunaan 

dana perusahaan seperti investasi. Di bagian kanan (Pasiva) 

menunjukkan sumber dana yang diperoleh untuk membiayai aktiva.  

2. Laba Rugi 

Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan biaya yang telah terjadi 

pada perusahaan sehingga entitas dapat mengetahui incomedan kerugian 

yang diperoleh selama periode tersebut. Nilai sisa dari pendapatan dan 

biaya ini merupakan laba yang diterima maupun rugi yang harus di 

tanggung perusahaan selama kurun waktu tersebut (Kasmir, 2014). 

3. Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal menunjukkan modal awal yang dimiliki oleh 

perusahaan serta informasi penambahan modal yang terjadi selama 

periode tersebut dan untuk mengetahui keseluruhan total akhir dari modal 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas 

Arus kas memberikan informasi perubahan mengenai aktivitas kas 

sebagai hasil dari pemasukan dan pengeluaran kas serta investasi yang 

diterima oleh entitas selama periode tersebut.Laporan arus kas dapat 

mengevaluasi penggunaan kas kedepannya dan mengetahui cepat atau 

lambatnya perkembangan suatu entitas. 
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2.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem merupakan sekumpulan elemen yang berkaitan erat satu sama lain 

untuk menuju misi yang sama. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen 

sistem yang berkaitan satu sama lain untuk membuat data menjadi indikasi yang 

bermanfaat. Salah satu kegunaan sistem informasi akuntansi adalah 

menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi keuangan entitas pada 

periode yang berjalan.Untuk memperoleh informasi laporan keuangan yang tepat, 

pemilik mesti menggunakan sistem informasi akuntansi untuk memperoleh 

informasi mengenai keuangan yang tepat dan cepat (Azhar Susanto, 2004). 

 Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011), Sistem Informasi 

Akuntansi mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses 

pembuatan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari mengumpulkan data 

sampai dengan menyediakan informasi yang berbentuk laporan keuangan kepada 

pihak yang berasosiasi dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat 

menghasilkan informasi yang lebih rinci sehingga pemakai akan memperoleh 

informasi yang akurat. 

 Menurut Romney dan Steinbart  (2009, hal. 29), kegunaan sistem 

informasi akuntansi adalah: 

1. Penggumpulan data mengenai operasional yang telah terjadi pada 

perusahaan, sumber daya dan pihakyang terlibat atas aktivitas tersebut; 

2. Pengolahan data menjadi sumber yang dapat membantu untuk 

pengambilan keputusan bagi pihak manajemen; dan 

3. Pembuatanpengendalian yang layak untuk menjaga data-data perusahaan 

dan memastikan bahwa data tersebut dapat dihandalkan dan akurat. 
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