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2.1 Perkembangan UMKM di Indonesia 

Sektor UMKM sanggup bertahan dibandingkan dengan perusahaan 

berskala besar ketika krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. UMKM tidak 

terikat pada modal besar dan pinjaman mata uang asing, sehingga saat terjadi 

instabilitas nilai tukar, perusahaan berskala besar yang pada umumnya menangani 

mata uang asing lebih mungkin mengalami dampak krisis. UMKM memiliki 

peran penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia 

(Kompas, 2017). 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2016) UMKM telah 

berkontribusi pada PDB mencapai 5,89 persen dan dapat menyerap 6,03 persen 

atau sekitar 114.144.082 juta dari total tenaga kerja pada tahun 2013. Untuk PDB 

nasional, peran UMKM cukup penting karena dapat menambah nilai hingga Rp 

1.536.918,80 miliar. Namun, pemerintah juga memiliki target UMKM sendiri, 

karena pemerintah berencana untuk kontribusi PDB ekonomi kreatif pada 2019 

mencapai 7 hingga 7,5 persen. Selain itu, pertumbuhan nilai ekspor pada tahun 

2013 mengalami tingkat pertumbuhan yang signifikan untuk PDB nasional 9,29% 

lebih baik daripada tahun sebelumnya, yang mengalami kurang -11,10%. 

Mengamati informasi data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2016, 

menunjukkan bahwa UMKM harus terus didorong untuk meningkatkan 

pertumbuhan PDB Nasional.  

Peran serta UMKM dioptimalkan dalam pengembangan sektor pariwisata 

di Batam yang terlihat dari kemampuan UMKM dalam menyentuh lapisan 

masyarakat paling bawah. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan UMKM, BP 

Batam melihat peluang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan 

pengelolaan daerah wisata kota Batam. Peran serta UMKM dalam pengembangan 

pariwisata dengan cara mengembangkan produk UMKM berbasis pariwisata 

seperti pengembangan perkampungan batik, souvenir khas Batam, kuliner khas 

Batam, pemberdayaan kampung nelayan, pengembangan sanggar seni dan budaya 

lokal dan pengembangan wisata bahari, religi dan sejarah (Batampos, 2018a). 
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Peran UMKM memang vital bagi pemulihan ekonomi Kepri saat ini. 

Sebagai contoh berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) Perwakilan 

Kepri, pertumbuhan ekonomi Kepri terus mengalami perbaikan. Pada triwulan 

kedua 2017, ekonomi Kepri anjlok di angka 1,06 persen. Kemudian mulai 

meningkat menjadi 2,38 persen pada triwulan ketiga 2017 dan meningkat lagi 

menjadi 2,57 persen pada triwulan keempat 2017 (Batampos, 2018b) 

Acara BP Batam mulai ramai digelar pada awal 2018, dan saat tiga bulan 

pertama tahun 2018, peningkatan ekonomi mencapai 4.47 persen.  Pada kuartal 

kedua setelah acara Batam Menari usai, peningkatan ekonomi naik hingga 4,51 

persen. Peningkatan tersebut merupakan andil dari peningkatan konsumsi rumah 

tangga (RT) dari kegiatan transaksi jual beli barang konsumsi antara masyarakat 

dan pelaku UMKM pada acara BP Batam. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 

triwulan kedua 2018 dari sisi pengeluaran ditopang oleh peningkatan kerja 

investasi sebesar 41,90 persen. Pada posisi kedua, konsumsi RT menyumbang 

andil sebanyak 39,57 persen (Batampos, 2018b).  

 

2.2 Pengertian Akuntansi 

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (2005), 

akuntansi didefinisikan sebagai  seni penulisan, pendataan, perangkuman dengan 

tepat dan diutarakan dalam satuan mata uang, transaksi, kejadian yang setidaknya 

bersifat moneter dan interpretasi hasilnya.  Prosedur penting dalam proses 

akuntansi adalah: 

1. Pencatatan 

Mencatat semua transaksi dalam buku pembantu untuk referensi masa 

yang akan datang atau disebut dengan journal; 

2. Penggolongan 

Semua transaksi tercatat dalam buku pembantu diklasifikasikan dan 

diposting ke buku utama akun atau disebut dengan ledger; 

3. Peringkasan 

Transaksi yang tercatat dalam jurnal utama akan ditampilkan dalam 

bentuk laporan keuangan; dan 
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4. Penafsiran 

Penafsiran mengacu pada penjelasan tentang makna dan signifikansi 

hasil dari laporan keuangan dan neraca sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan bisnis dapat menentukan pendapatan masa depan, 

kemampuan membayar bunga, likuiditas, dan profitabilitas dari kebijakan 

dividen. 

 

2.3 Siklus Akuntansi 

Definisi siklus akuntansi ialah suatu proses lengkap secara bertahap yang 

disusun sesuai dengan prosedur akuntansi setiap periode tertentu (Hernanto, 

2002).  

Berikut merupakan tahapan dalam siklus akuntansi: 

1. Menganalisa dan mengklasifikasikan data peristiwa ekonomi 

Identifikasi transaksi dari peristiwa adalah langkah pertama dalam proses 

akuntansi. Peristiwa dianalisis untuk menemukan  persamaan akuntansi; 

2. Menjurnal transaksi 

Transaksi yang berpengaruh pada posisi keuangan suatu bisnis dicatat 

dalam jurnal umum. Transaksi tercatat di dua sisi yaitu debit dan kredit 

dengan tanggal, referensi, dan deskripsi singkat mengenai pemicu 

terjadinya peristiwa akuntasi; 

3. Memposting general ledger 

Transaksi didalam jurnal umum akan diposting ke general ledger. 

Didalam general ledger, akun yang tercatat pada jurnal umum akan 

diklasifikasikan menurut akun yang sejenis; 

4. Mempersiapkan neraca saldo belum disesuaikan 

Disiapkan untuk membuktikan kesetaraan debit dan kredit akun yang 

diposting dalam general ledger. Cara ini untuk menyelidiki dan 

menemukan kesalahan atau membuktikan kebenaran dari langkah-

langkah sebelumnya sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. 

Neraca saldo belum disesuaikan hanya untuk penggunaan internal; 
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5. Membuat jurnal penyesuaian 

Dalam memastikan pengakuan pendapatan dan diluar periode akuntansi, 

dibuat jurnal penyesuaian; 

6. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian 

Berisi semua akun dan saldo buku besar yang dibuat setelah jurnal 

penyesuaian; 

7. Menyusun laporan keuangan 

Laporan yang disusun berupa laporan laba rugi, laporan laba ditahan, 

laporan neraca dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan 

output dari pencatatan akuntansi; 

8. Menyusun jurnal penutup 

Tujuan dari jurnal penutup ialah untuk menutup akun nominal dan 

pembantu modal pada setiap akhir periode agar saldo akun-akun tersebut 

menjadi nol diawal periode berikutnya; 

9. Menyusun neraca saldo setelah penutup 

Untuk memastikan bahwa sisi debit dan kredit seimbang, disusun neraca 

saldo setelah penutup. Karena akun nominal dan akun pembantu modal 

telah ditutup sehingga hanya ada akun riil; dan 

10. Membuat jurnal pembalik 

Pada awal periode akuntasi berikutnya, jurnal pembalik dibuat untuk 

membalik jurnal penyesuaian tertentu yang menyebabkan perkiraan akun 

riil baru pada periode sebelumnya. Dalam siklus akuntansi, penyusunan 

jurnal pembalik adalah opsional. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah data 

akuntansi melalui koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi 

secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk 

menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen 

yang berstruktur pula (La Midjan dan Azhar Susanto, 2001). 

Menurut Turner dan Weickgenannt (2013) sistem informasi akuntansi 

adalah serangkaian teknik, desain, dan sistem yang merekam data akuntansi dari 
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transaksi bisnis, mencatat data penghitungan dalam catatan yang sesuai, mengolah 

data akuntansi terperinci yang mengklasifikasikan kepada pengguna internal dan 

eksternal. Sistem Informasi Akuntasi memiliki beberapa komponen penting yaitu: 

1. Menangkap data akuntansi sesuai dengan terjadinya transaksi; 

2. Pencatatan berbasis komputer untuk merekam data akuntansi. 

3. Urutan kerja yang merupakan control internal; 

4. Urutan kerja untuk mengategorikan, merangkum, dan mengolah data 

akun mentah. 

5. Langkah-langkah yang menghasilkan laporan internal dan eksternal. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah informasi mengenai posisi keuangan suatu 

entitas untuk disampaikan kepada orang-orang di luar perusahaan. Penjelasan ini 

memberikan informasi keadaan entitas yang diukur dalam satuan mata uang. 

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen perusahaan sebagai alat 

komunikasi dalam memenuhi kebutuhan internal dan eksternal (Kieso et al., 

2011). 

Pengertian lain menurut American Institute of Certified Public 

Accountant (2005) bahwa laporan keuangan adalah informasi terintegrasi dari 

peristiwa yang tercatat, konvensi akuntansi, dan kapasitas penilaian individu. 

Kapasitas penilaian yang digunakan, mempengaruhi pernyataan secara material. 

Penyajian data keuangan  berupa posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas atau 

pernyataan pendukung apa pun yang dimaksudkan untuk menyampaikan kondisi 

keuangan entitas pada suatu periode waktu dan hasil operasionalnya untuk periode 

yang berakhir pada saat itu. 
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