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BAB II  

TINJAUN PUSTAKA  

 

2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bidang ekonomi 

nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga 

menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Di, Moyudan, Sleman, & 

Diy, 2015). UMKM juga sebagai pelaku ekonomi terbesar dalam peningkatan 

perekonomian yang ada di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman 

perekonomian nasional serta menjadi desiminator pertumbuhan ekonomi pasca 

krisis.  

UMKM yang ada di indonesia sangat berkembang pada pemerintahan tahun 

2009 dimana mulai berkembang industri kreatif dimana industri tersebut telah 

terbuktin bisa meningkatkan perekonomian nasional dalam masa krisi ekonomi.  

Mekanisme yanng dibutuhkan pada dasarnya dapat dibutuhkan dari 

berbagai institusi dalam mewujudkan knowledge management, baik dari pemerintah, 

instansi, maupun lembaga pendidikan. Dari berbagai upaya yang dimana dilakukan 

oleh ketiga unsur tersebut, walaupun pada kenyataannya masih belum terlalu 

signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM (Bismala 2007).  

Faktor-faktor yang diperlukan sebagai peningkatan pendidikan pemilik dan 

pekerja UMKM mempengaruhi tingkat keterampilan dan tingkat kewirausahaan, 

akses UMKM kepada sumber pembiayaan, akses kepada lembaga pengembangan 

usaha, faktor-faktor eksternal seperti kemudahan perijinan dan biaya transaksi, dan 

lain-lain, juga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat daya saing UMKM 

(Lantu & Ghazali, 2016).  

 Dalam hal ini UMKM juga harus sangat memperhatikan sistem pencatatan 

akutansi yang baik dan benar dimana perusahaan bisa mengetahui perkembangan 

usahsanya secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan bermunculannya Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah tersebut, pengambilan informasi dan pencatatan akutansi 

harus juga diterap kan dengan baik sehingga mempermudah meraih informasi secara 

akurat.  
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2.2. Sistem Informasi Akutansi  

Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat komponen yang saling 

berkaitan yang bertujuan unutk megetahui proses mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, dan medistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan 

keputusan, pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Mardiana & 

Fahlevi, 2017).  

Akuntansi dan sistem informasi akuntansi menjelaskan dari suatu landasan 

yang berhubungan atau berkaitan pada berbagai konsep, yaitu konsep mengenai 

akuntansi itu sendiri, konsep sistem, konsep informasi, konsep organisasi dan konsep 

pengambilan keputusan (Tinggi, Ekonomi, & Mulya, 2020).  

Dari hasil informasi yang kita ketahui bisa kita simpulin bahwa sistem 

informasi akutansi bertujuan untuk mengetahui mengenai pencarian sumber 

informasi dimana kita dalam membuat sebuah laporan keuangan yang baku harus 

memiliki sumber data yang tepat sehingga bisa di lampirkan dalam satu laporan 

keuanga yang baku. Dalam hal ini sangat penting kita mengetahui informasi apa saja 

yang didapat dalam sebuah laporan keuangan.  

Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa untuk bisa mengendalikan persahaan 

secara internal, kita harus mengetahui sumber informasi yang ada. Dalam hal ini bisa 

kita ketahui bahwa sistem informasi akutansi sangat penting digunakan juga untuk 

menjaga dan meningkatkan tinggak kewaspadaan kita dalam pengelolaan 

perusahaan.  

Untuk mengetahui rancangan pengelola informasi dimana yang bisa kita 

ketahui bahwa dalam sumber untuk mendapatkan sumber informasi tersebu, kita 

harus memiliki barang dan fisik yang nyata untuk dilaporkan dalam sebuah laporan 

keuangan. Dalam hal ini yang bisa kita ketahui bahwa hasil fisik yang nyata 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalaha dan kecurangan dalam melaporkan 

sebuah laporan keuangan. Maka pengendelain internal dan pengelolaan informasi 

sangat berkaitan dengan erat mengenai sistem informasi akutansi yang ada. SIA yang 

berkualitas adalah sistem yang handal, efisien, efektif, mudah digunakan dan mudah 

dipelajari (Cahyadi, Mukhlisin, & Pramono 2020). 

 

2.3. Siklus Akuntansi.  

Siklus akuntansi adalah rangkaian dari proses pencatatan, penggolongan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu yang 
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disusun dalam bentuk laporan keuangan (Kurniasih & Setiawan, n.d.). Tahapan-

tahapan mengenai siklus akuntansi:  

1. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan 

2. Laporan laba rugi, menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama 

satu periode akuntansi 

3. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam bentuk 

laporan arus kas 

4. Catatan yang menampung informasi tambahan yang relevan dengan 

kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. 

 

2.4. Pencatatan Akuntansi  

 Untuk mendapatkan sebuah informasi yang baku dimana kita harus ada 

sumber catatan yang nyata dalam membuat suatu laporan keuangan. Pencatatan 

akuntansi yang kita ketahui bertujuan untuk mengetahui apakah informasi yang kita 

sesuai dengan memenuhi kelengkapan yang ada. Dari hasil informasi yang kita 

ketahui bahwa, data yang ada harus secara aktual (Ekonomi et al, 2019).  

 

2.4.1 Jurnal  

Pengertian jurnal adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat 

setiap transaksi secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal kedalam jumlah yang 

harus di debet dan  kredit. Pada dasarnya jurnal ini betujuan untuk mengetahui setiap 

transaksinya kepada form-from yang kita buat. Fungsi jurnal bertujuan untuk fungsi 

history, dimana dalam hal ini setiap transaksi masa lampau masih bisa kita cek dan 

kita cari tau. Berlanjut sebagai fungsi mencatat, dimana bertujuan untuk mengetahui 

hasil pencatatan yang ada kita analisa setiap transaksinya untuk mengetahui apakah 

ada kesetaraan dan kesalahan yang ada selama berlangsung jalannya transaksi 

tersebut. Fungsi instruktif, dimana dalam hal ini, pertintah melakukan pendebitan 

atau kreditan sesuai dengan catatan yang ada di buku besar dan yang terakhir fungsi 

informatif, dalam hal ini penjelasan pada setiap transaksi sebagai simbol untuk 

mengetahui adanya perlakukan transaksi pada hari itu sehingga jadi bukti fisik nyata 

yang ada untuk mencari sumber informasi berkaitan dengan jurnla:  

1. Jurnal Umum  

Jurnal umum adalah jurnal yang digunaknan untuk mencatat segala 

transaksi yang ada dibuat untuk laporan keuagan dalam satu periode. Pada dasarnya 
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adanya bertujuan mendata transaki dimana yang berhubungan dalam skala 

perkembangan operasional yang ada. Dalam hal ini seperti penginputan beban-beban 

yang dimana sangat berhubungan erat dengan kerjanya operasional yang ada.  

2. Jurnal khusus  

Jurnal khusu adalah jurnal yang dibuat tercatat pada setiap transaksi yang 

dimana terjadi dalam perusahaan dan dikelompokan dalam jenis yang sama, sering 

terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi. 

3. Jurnal penyesuaian.  

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat tercata pada setiap transaksi 

bertujuan untuk menyesuaikan perkiraan akun agar menunjukan keadaan akun 

tersebut sebelum penyusunan laporan keuangan.  

4. Jurnal Penutupan 

Jurnal penutup adalah akun saldo atau jurnal yang diterbitkan pada akhir 

periode akuntansi bertujuan unutk menutup akun-akun nominal sementara. Jurnal 

penutup juga berakibat pada saldo akun-akun menjadi 0 atau mengosonkan transaksi 

pada awal periode. 

 

2.4.2 Buku Besar  

 Buku besar merupakan dasar utama yang berisi dengan setiap akun dan 

transaksi yang ada .pada melakukan penginputan jurnal sesuai dengan transaksi yang 

ada. Buku besar juga memiliki laporan neraca dan laporan laba rugi. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa setiap transaksi yang bertujuan untuk mengetahui keuntungan 

perusahaan apakah perusahaan tersebut mengalami kerugiaan atau keuangan kita 

bisa ketahui dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi bagian dari buku besar. 

2.4.3 Buku Pembantu Utang dan Piutang  

 Buku pembantu utang dan piutang ialah rincian yang menyediaakan 

sumber data yang berisi akun utang dan piutang bagian dari rincian buku besar. 

Buku pembantu utang dan piutang ini terdapat pada jurnal khusus. 

 

2.5. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan ialah laporan yang terdiri dai beberapa lembar kertas 

yang berisi pada kondisi perusahaan apakah yang di alami pada perusahaan 

tersebut, mengetahuiu nilai aset perusahaan dan menganalisa tingkat kinerja 

perusahaan dalam satu laporan. 
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2.5.1. Laporan Neraca  

 Laporan  neraca ialah laporan yang menunjukan informasi mengenai akun-

akun seperti aset, utang, modal, pendapatan dan beban yang dimana kita bisa 

mengetahui dalam periode satu tahun. 

2.5.2. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi ialah laporan yang dari hasil dan biaya untuk mengetahui 

posisi keuangan pada perusahaan tersebut apakah mengalami laba (untung) atau rugi 

yang di ketahui pada satu laporan. Tujuan dari laporan keuangan tersebut ialah untuk 

mengetahui posisi perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. 

2.5.3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahaan entitas adalah laporan yang berisi pada transaksu 

dengan kempimilikan juga termasuk pada jumlah investasi, perhitungan deviden dan 

distribusi lain ke pemilik ekuitas dalam satu periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurul Syafira Putri. Perancangan Sistem Pencatatan Akutansi Terhadap Kinerja Penjualan pada Toko Nsp Hijabs. 
UIB Repository©2020




