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2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Pemerintah mulai bertanggung jawab dengan melaksanakan berbagai 

upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural beserta restrukturisasi 

perekonomian pada tahun 1983. Walaupun demikian, banyak yang menyinyalir 

deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan 

bagi perusahaan kecil dan menengah, bahkan justru perusahaan besar dan 

konglomerat yang memperoleh keuntungan. Telah menunjukkan bahwa 

perusahaan skala kecil, sedang, dan besar tidak merasa nikmat terhadap 

peningkatan suatu nilai tambah, tetapi bagi perusahaan skala konglomerat dengan 

mempunyai pekerja kurang lebih dari 1.000 orang, yang merasa nikmat terhadap 

peningkatan nilai tambah secara positif ataupun per rata-rata perusahaan 

(Kuncoro, 2010). 

Indonesia memiliki kedudukan yang terpenting di UMKM dalam bidang 

perekonomian. Pertumbuhan usaha di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 

mempunyai rasio sebesar 2,06% dari totalitas pekerja usaha di Indonesia sejumlah 

1.271.529 juta segmen unit usaha. Di mana Usaha Mikro (UMi) mempunyai rasio 

sebesar 2,04% dari totalitas pekerja usaha di Indonesia sejumlah 1.243.322 juta 

segmen usaha, Usaha Kecil (UK) mempunyai rasio sebesar 3,56% dari totalitas 

pekerja usaha di Indonesia sejumlah 26.043 juta segmen usaha, dan Usaha 

Menengah (UM) mempunyai rasio sebesar 3,67% dari totalitas pekerja usaha di 

Indonesia sejumlah 2.075 juta segmen usaha (http://www.depkop.go.id/). 

Pertumbuhan UMKM perekonomian di Indonesia merupakan satu-

satunya perekonomian yang harus melakukan peningkatan daya kompetisi dengan 

mengembangkan inovasi dan kreativitas. Kelebihan dalam melakukan persaingan 

yang lebih diutamakan harus mempunyai durabilitas lebih panjang sehingga 

UMKM mampu bertahan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendorong para 

peserta UMKM lebih berinisiatif dan inovatif dalam menyusun strategi 

kelembagaan. Permasalahan yang sering dialami oleh para UMKM biasanya 

berkaitan dengan kekurangan proteksi terhadap hak cipta atas inovatif dan 
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kreativitas. Sehingga menimbulkan terjadinya permasalahan peniruan terhadap 

produk tanpa melakukan perizinan sehingga merugikan penemu produk. Tahapan 

yang harus dilakukan adalah dengan memberikan hak paten atau hak cipta 

terhadap penemu produk sehingga mendorong mereka berkreasi lebih lanjut 

dengan menghasilkan fitur dan disain produk yang mengagumkan konsumen 

untuk mengonsumsi (Darwanto, 2013). 

Menurut Supriyanto (2005) menyatakan UMKM merupakan salah satu 

kegiatan usaha yang bisa menyelesaikan permasalahan kemisikinan di Indonesia. 

Untuk menyelesaikan permasalahan kesusahan atau kemiskinan dapat dilakukan 

menumbuhkan kegiatan usahanya. UMKM merupakan salah satu aktivitas usaha 

yang mempunyai potensi yang baik buat para pencari kerja, karena sektor UMKM 

mempunyai kontribusi yang besar lebih kurang dari 99,45% pekerja dan hibah 

terhadap PDB kurang lebih 30%. Untuk mendorong peningkatan terhadap 

perkembangan unit UMKM dapat mengagumkan para pencari kerja sehingga 

mengurangi jumlah angka pengangguran dan menjadi salah satu alat untuk 

menanggulangan kemiskinan. Program Aksi Pengentasan Kemiskinan yang 

dilaksanakan oleh Presiden Yudhoyono untuk kegiatan pemberdayaan UMKM 

yang diselenggarakan pada 26 Pebruari 2005, terdiri dari beberapa aktivitas yang 

dilaksanakan adalah, (1) pertumbuhan ekonomi yang mendukung, (2) peningkatan 

terhadap sistem pembantu usaha, (3) peningkatan wirausaha dan kualitas yang 

tersaing, beserta (4) pertumbuhan usaha berskala mikro. 

Sesuai data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, data Badan 

Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund mengestimasi bahwa jumlah 

pemeran UMKM di Indonesia pada tahun 2018 mencapai lima puluh delapan 

koma sembilan puluh tujuh juta orang sedangkan jumlah penduduk Indonesia 

pada tahun 2018 diestimasi sebanyak dua ratus enam puluh lima juta jiwa. Untuk 

jumlah usaha mikro mempunyai sebanyak lima puluh delapan koma Sembilan 

puluh satu juta unit, usaha kecil memiliki 59.260 unit dan usaha besar memiliki 

4.987 unit, jumlah wirausaha wanita mencapai 14,3 juta orang, dan jumlah ini 

telah meningkat 1,6 juta orang dari jumlah 12,7 juta orang tahun sebelumnya. 

Tercatat tiga koma tujuh puluh sembilan juta pelaku UMKM yang menggunakan 

bisnis e-commerce. Pada umumnya, pelaku UMKM memakai aplikasi situs web 

Sudarman. Perancangan Dan Implementasi Sistem Akuntansi Web-Based pada Toko Bens Furniture. 
UIB Repository©2020



8 

 

  Universitas International Batam 

marketplace, seperti aplikasi Blibli, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak 

(www.kontan.co.id). 

 

2.2 Perkembangan UMKM di Batam 

Batam adalah satu-satunya provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 

kawasan industri yang terbanyak dan membuat para pelamar kerja mempunyai 

peluang usaha yang besar. Oleh karena itu, kota Batam memiliki kesempatan 

bagus untuk mendirikan suatu bisnis kecil seperti UMKM. Kompetisi UMKM di 

Batam semakin tahun semakin tinggi pada berjalannya periode tahun. 

Pertumbuhan UMKM di Batam mulai meningkat sejak beberapa tahun terakhir. 

Para pelaku UMKM di Batam memiliki jumlah 81.486 dari semua jenis UMKM. 

Dari keseluruhan jumlah UMKM di Batam belum semua mengurus perizinan 

usaha mikro kecil (IUMK), berarti jumlah UMKM semakin meningkat 

(https://batampos.co.id, 2019). 

 

2.3 Pengertian Akuntansi 

Arti akuntansi menurut American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) (2015) merupakan seni perekaman, pengklarifikasian, dan 

pengiktisaran dengan berbagai cara bersignifikan dan dengan ukuran moneter, 

transaksi dan kejadian yang umumnya berkaitan dengan keuangan dan merupakan 

bagian dari menerangkan hasilnya. Sedangkan buku Soemarso (2004) menyatakan 

akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasikan, menghitungkan, dan 

menyatakan laporan data transaksi untuk memperkuatkan keputusan yang jelas 

dan tegas kepada orang yang membutuhkan. Pengertian tersebut mempunyai dua 

arti, yakni (1) aktivitas akuntansi, mengatakan bahwa akuntansi sebagai metode 

pengidentifikasian, penilaian beserta pemberitahuan informasi ekonomi, (2) 

kegunaan akuntansi, mengatakan laporan yang dihasilkan dapat dipergunakan 

pada saat pengambilan keputusan terhadap usaha. 

Akuntansi (accountancy) adalah suatu uraian tentang metode dan 

sekelompok pemahaman yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibagi 

menjadi dua bagian yang menjadi satuan-satuan ekonomi. Pertama, accounting 

adalah sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan 
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pembukuan yang memiliki arti luas. Kedua, auditing adalah sebuah pengetahuan 

atau ilmu yang berkaitan dengan hasil pemerikaan dan penilaian (evaluasi) 

terhadap proses pembukuan. Karena, nama akuntansi (accountancy) memiliki arti 

panjang yang terdiri meliputi bidang penyelidikan yang menghasilkan fakta, 

perkembangan pencatatan, perihal mempraktikkan, beserta pengawasan dan 

penilaian. Sedangkan istilah accounting hanya menunjukan bidang teori (Sadeli, 

2008). 

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang bisa menyerahkan laporan 

kepada pihak bersangkutan yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi dan 

keadaan perusahaan. Dari beberapa pengertian yang tercantum diatas bisa 

disimpulkan bahwa, akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang berhubungan 

dengan suatu pengawasan dan penilaian (evaluasi) terhadap hasil proses dari 

terlaksananya pembukuan yang menghasilkan suatu laporan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan 

(S.Warren, Reeve, & Feess, 2006). 

Menurut Sumarsan (2013), akuntansi merupakan suatu kompetensi 

dengan menggelompokkan, mengategorikan, merekamkan aktivitas serta 

permasalahan yang berkaitan dengan finansial, yang membentukkan suatu 

informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak bersangkutan. 

Metode yang dilakukan adalah perekaman, pembagian, pengamatan dan 

pengawasan kegiatan keuangan, dan menyampaikan hasil laporan. Terdapat 

beberapa aktivitas akuntansi, (1) dengan menentukan dan menilai data yang 

berguna dalam mengambil keputusan, (2) memproses data dan melakukan 

pelaporan informasi, (3) Berkomunikasi dengan pengguna laporan berkaitan 

informasi. 

 

2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi sebagai pemeran penting dalam memberikan 

informasi manajemen dan sangat bermanfaat jika manajer memberikan manfaat 

dalam memperoleh keuntungan penuh dari kemajuan teknologi terutama dalam 

mendapatkan keunggulan pesaing. Sistem informasi akuntansi adalah alat yang 
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melakukan kontrol yang merupakan bagian dari kontrol yang berpartisipasi satu 

sama lain (Mulyadi, 2013). 

Sistem akuntansi disusun berdasarkan dengan kebutuhan informasi yang 

diperlukan oleh pihak ekstern dan intern. Menurut Hall (2007) menyatakan bahwa 

sistem adalah suatu susunan peraturan yang  dapat dikoordinasikan untuk 

mengelola kegiatan-kegiatan perusahaan. Sistem dapat dibagi menjadi beberapa 

sub sistem, terdiri dari pengumpulan informasi, pengelolaan dan penyajian 

informasi untuk dapat mengendalikan dan mengukur kinerja perusahaan. 

Menurut Widjajanto (2001) menyatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen sebagai 

alat yang mendapatkan informasi data keuangan yang didesain berdasarkan 

dengan formulir catatan, peralatan dan perlengkapan serta alat komunikasi dan 

laporan yang dikoordinasikan. Sedangkan menurut Cushing (2000), sistem 

informasi akuntansi adalah suatu alat untuk memperoleh informasi keuangan dari 

pengumpulan dan pemrosesan data berdasarkan sumber daya manusia dan modal 

dalam suatu organisasi. 

  

2.5 Pengertian Siklus Akuntansi 

Pengertian siklus Akuntansi menurut (Pura, 2013) merupakan 

perkumpulan aktivitas akuntansi yang dilakukan dengan cara sistematika di mana 

yang diawali dari pendataan transaksi akuntansi hingga akhir pembukuan. Berikut 

ini aktivitas yang menciptakan adanya siklus akuntansi, antara lain: 

1. Menguraikan kegiatan keuangan perusahaan dan menyediakan bukti 

transaksi, 

2. Mentranskripsikan akun-akun ke buku jurnal, 

3. Membukukan akun ke buku besar, 

4. Membuat neraca saldo, 

5. Mentranskripsikan jurnal’penyesuaian (jika ada), 

6. Menyiapkan neraca lajur (jika diperlukan), 

7. Membuat laporan keuangan (laporan laba dan rugi, laporan perubahan 

ekuitas/modal atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca), 

8. Memposting jurnal penutup dan neraca saldo penutup, 
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9. Memposting jurnal penyesuaian kembali (jurnal balik). 

Penelitian menurut Fitri (2014) bahwa siklus akuntansi adalah deksripsi 

tingkatan yang diawali dari pencatatan, pengelompokkan, penyajian hingga 

pelaporan yang terjadi pada saat adanya transaksi dalam perusahaan. Sedangkan 

menurut Rudianto (2012), siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan yang di 

mana menggelompokkan, menganalisakan, menampilkan ke dalam bentuk angka, 

mengategorikan, mentranskripsikan, menyimpulkan, dan mengungkapkan 

aktivitas transaksi perusahaan ke suatu laporan keuangan. Dengan demikian, 

untuk penyampaian laporan keuangan yang telah disajikan, pihak akuntansi harus 

menjalani proses siklus akuntansi. Proses pencatatan sampai meyajikan laporan 

keuangan, beberapa prinsip dasar akuntansi didasarkan dengan akuntansi. Di 

mana salah satunya adalah matching principle (prinsip perbandingan), adalah 

mencocokkan antara pendapatan dengan beban yang ada untuk mendapatkan 

pendapatan. Berikut adalah gambar dari siklus akuntansi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Siklus Akuntansi, Sumber: (Rudianto, 2012) 
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