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ABSTRAKSI 
 

Perkembangan perekonomian di indonesia yang berdasarkan pada konsep 
pengembangan ekonomi kerakyatan banyak di dapat dari sektor Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM). Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat 
penting bagi pencapaian keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Para 
pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka 
yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan 
usaha. Pengusaha kecil memandang bahwa akuntansi tidak terlalu penting untuk di 
terapkan, oleh karena itu, penelitian ini untuk mengungkapkan penerapan pencatatan 
keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan obyek penelitian yang 
bersifat interaktif untuk memahami realitas obyek. Teknik pertama yang digunakan 
adalah wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik kedua digunakan 
observasi terhadap tindakan dalam penerapan sistem akuntansi. Teknik dokumentasi 
dilakukan untuk mendapatkan bukti – bukti penelitian yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Analisis data, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemilik UD.Keyza Collection 

masih kurang dalam penerapan pencatatan keuangan dan model pencatatanya masih 
sederhana hanya sebatas pada pencatatan yang diketahuinya.  
 
Keywords : Penerapan Pencatatan Akuntansi, UMKM,  UD. Keyza Collection. 
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 BAB I  

  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hakikat setiap usaha didirikan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu, di 

mana tujuan masing – masing usaha secara umum dapat di katakana sama, 

hanya prioritasnya yang berbeda. Tujuan paling utama bagi seluruh usaha 

adalah mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin, begitu juga bagi para 

pelaku usaha mikro kecil menengah ( UMKM ), mereka memiliki tujuan 

tertentu selain mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut yaitu 

mengurangi tingkat pengangguran di indonesia  

 Banyak perusahaan berpendapat bahwa, dalam era globalisasi pada saat 

ini dimana persaingan bisnis semakin ketat, maka mereka sangat memerlukan 

hal tersebut. Perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif akan mampu 

bertahan bahkan mampu mengembangkan usahanya. Keunggulan tersebut 

diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola informasi akuntansi yang 

dihasilkan dari suatu laporan keuangan sangat berguna dalam rangka menyusun 

berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas dimasa yang akan 

datang. Akuntansi juga seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang 

berguna untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi ini adalah data yang disajikan oleh 

perusahaan melalui laporan keuangan.  
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Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi 

pencapaian keberhasilan usaha, termasuk bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah. Informan akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat 

menjadi modal dasar bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan Usaha Kecil, antara lain : 

keputusan pengembangan pasar, pengembangan harga, dan lain - lain  dalam 

hubungan dengan pemerintahan dan kreditur ( bank ). Penyediaan informasi 

akuntansi juga di perlukan. Kewajiban penyelenggara pencatatan akuntansi 

yang baik bagi usaha kecil sebenarnya telah tersirat dalam Undang – Undang 

usaha kecil no. 9 tahun 1995 dan alam Undang – undang perpajakan ( Pinasti, 

2007 : 322 ). Selain itu salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha dalam 

menjalankan usahanya  adalah kurangnya  kemampuan dalam mengendalikan 

keuangan perusahaan (Zimmerer, 1996 : 14-15 dalam Suryana, 2001). Padahal 

pencatatan keuangan yang di lakukan dengan cermat, akan membantu 

pengusaha dalam mengendalikan keuangan perusahaan, sehingga usaha yang 

di jalankan dapat berhasil dengan baik. 

 Informasi akuntansi mempunyai peran penting untuk mencapai 

keberhasilan suatu usaha, termasuk usaha kecil. Tetapi dalam kenyataanya, 

kebanyakan pengusaha kecil di Indonesia tidak menyelenggarakan dan 

menggunakan akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Setelah dilakukan 

penelitian banyak para pengusaha kecil yang tidak mengetahui apa sebenarnya 
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akuntansi sehingga mereka tidak mengetahui betapa pentingnya pencatatan dan 

pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka. Pengusaha kecil memandang 

bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan dalam usahanya. 

Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) dinilai masih kurang dipahami oleh 

para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan 

pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan, ada juga 

yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan menengah 

biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan 

pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui sehingga 

pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan 

kebanyakan dari pelaku UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan yang 

baik. 

 Pada Penelitian di UD Keyza Collection di Surabaya pemilik UMKM 

sudah memahami pencatatan keuangan, walaupun tanpa ada catatan kegiatan 

usaha secara tertulis dengan rapi. Tetapi kenyataannya pemilik UMKM sudah 

bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam melakukan 

perencanaan biaya dan pengambilan keputusan, Namun dalam pencatatannya 

masih menggunakan sistem manual yang artinya bahwa kegiatan UMKM 

sudah menghasilkan produk akuntansi.  
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Padahal apabila tidak adanya sebuah sistem akuntansi yang baik dan 

benar, maka sebuah rencana tidak akan bisa di susun dengan sempurna, banyak 

usaha yang di bangun tidak di dasari oleh suatu sistem pencatatan keuangan 

yang baik dan benar menurut standar akuntansi. Umumnya mereka 

membangun usaha manakalh ada kesempatan, di satu pihak hal ini tidak bisa di 

persalahkan, tetapi di lain pihak, usaha yang tidak di rencanakan dengan cermat 

tidak akan bertahan lama. Perusahaan tidak tahu seberapa besar kekuatan dan 

kelemahan – kelemahan apa saja yang ada pada perusahaan, manakalah 

perusahaan telah semakin berkembang maka laporan keuangan itu akan 

semakin kompleks, manakalah perusahaan semakin mengembangkan usaha 

maka mereka butuh yang namanya dana besar dan itu harus di lakukan 

peminjaman dan kepada pihak bank, serigkali pinjaman itu di tolak hanya 

karena perusahaan tersebut tidak menerapkan pencatatan keuangan dengan baik 

dan benar, sangat di sayangkan apabila hal itu terjadi di kalangan sekitar. 

 Umumnya pemilik UMKM beranggapan bahwa perencanaan dan 

pengembangan strategis bisnis adalah tidak perlu, teknologi seperti terlihat 

sebagai suatu investasi uang dan waktu yang mahal dan terjangkau, tetepi 

memilih alat yang tepat akan membuat bisnis menjaaaadi lebih mudah 

daripada sebelumnya. Menyadari situasi dan kondisi tersebut di atas, maka di 

perlukan sebuah inovasi teknologi baru agar para pelaku UMKM yang 
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sebagian dari mereka belum mengerti pencatatan akuntansi, menjadi mengerti 

dan mudah menerapkannya. 

 Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

kemajuan dalam teknologi, produk dan proses, serta terbentuknya masyarakat 

informai, dalam dunia usaha di tuntut untuk tampil adaptif terhadap perubahan 

yang terjadi dengan perbaiakan strategis dan operasi perusahaan agar dapat 

bertahan dalam kompetisi dunia usaha yang semakin ketat.UMKM sukses 

adalah kelompok UMKM yang mampu memanfaaatkan sumberdaya tersedia 

terutama yang bernilai ekonomi rendah termasuk limbah menjadi barang – 

barang yang bernilai ekonomi tinggi. Keberhasilan UMKM sukses ternyata 

tidak hanya karena keahlian yang di miliki. Tetapi juga di pengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain : a) jiwa kewirausahaan dan kreatifitas individual 

yang melahirkan inovasi, b) ketersediaan bahan baku, iklim usaha, dukungan 

finansial, ketersediaan informasi baik pengetahuan dan teknologi, ketersediaan 

informasi baik pengetahuan dan teknologi, ketersediaan pasar dan dukungan 

infrastruktur ( Budiretnowati, 2007 : 2). 

 Begitu juaga halnya dengan aspek pemasaran untuk produk dan proses 

dari UMKM tersebut di butuhkan sebuah inovasi – inovasi yang dapat 

meningkatkan pendapatan bagi umkm tersebut dan agar tidak ”jalan di tempat“ 

atau bahkan terlampau jauh tertinggal dari pesaing. 
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 Pada umunya pemilik UMKM beranggapan bahwa pencatatan 

keuangan tidaklah perlu. Membutuhkan kecermatan, waktu dan juga biaya 

dengan jumlah tertentu membuat beberapa pemilik UKM enggan untuk 

mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan 

menjadi pilihan yang menarik bagi kebanyakan pelaku UKM. Namun tentunya 

tidak semua pelaku UKM memiliki anggapan tersebut. Masih ada pelaku UKM 

yang melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usahanya. 

 Di dalam konsep kesatuan usaha khusus (economic), perusahaan di 

pandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. 

Atau dengan kata lain perusahaan di anggap sebagai’unit akuntansi’yang 

terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain.Untuk tujuan 

akntansi perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik. Dengan 

anggapan seperti ini maka transaksi – transaksi perusahaan dipisahkan dari 

transaksi – transaksi pemilik dan oleh karenanya maka semua pencatatan dan 

laporan di buat untuk perusahaan tadi ( Baridwan, 2004 : 8 ) 

 Faktor accountability sangat di perlukan jika pemilik UKM 

menginginkan usahanya lebih maju, karena untuk mengajukan pinjaman dana 

kepada bank atau lembaga perkreditan lainnya yang memerlukan laporan 

keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan (accountability). 
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Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap : 

 Penerapan Pencatatan Keuangan Dalam Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM); (Studi Kasus Pada UD. Keyza Collection di 

Surabaya) 

1.2 Fokus Penelitian 

Dari uraian yang di kemukakan di atas, banyak hal – hal yang 

mempengaruhi kegiatan UMKM yang dapat menimbulkan permasalahan dalam 

UMKM tersebut antara lain: 

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pada umumnya pemilik atau orang –orang yang bergelut di bidang 

UMKM hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang UMKM, sehingga 

banyak umkm yang tidak berkembang hingga menjadi Besar dan 

berkembang. 

2. Masalah Pemasaran  

Pemasaran menjadi hal yang cukup penting di bidang UMKM, 

karena pemasaran biasanya menjadi ”penolong” bagi suatu UMKM. 

Dengan adanya pemasaran UMKM bisa di kenal oleh masyarakat luas, 

sehingga dapat menambah keeksistensian UMKM tersebut. 
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3. Masalah Akuntabilitas 

Faktor akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM, 

karena faktor ini dapat dikatakan sebagai tolak ukur bagi umkm apakah 

UMKM tersebut berkembang dengan baik atau mengalami kerugian 

dalam perkembangannya. Tetapi terkadang faktor ini sering di abaikan 

oleh pemilik atau orang – orang yang mengeluti bidang ini. 

 Dari uraian di atas maka yang menjadi fokus penelitian dalam hal 

ini adalah seberapa jauh pelaku UMKM memahami pencatatan 

keuangan. Dan seberapa penting pencatatan keuangan tersebut bagi 

pelaku UMKM. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka berikut ini 

di buat suatu perumusan masalah : 

1) Bagaimana penerapan pencatatan keuangan pada Usaha Mikro Kecil  dan 

Menengah ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas. Maka 

tujuan dari penelitian berikut ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan pencatatan keuangan 

pada  pelaku Usaha Mikro  Kecil  Menegah (UMKM) 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



                                                                                                                               9 
 

 

2. Untuk mengetahui seberapa penting pencatatan keuangan bagi pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1) Bagi UMKM 

Hasil ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau hasil 

ini di harapkan juga mampu memberikan bahan masukan untuk lebih 

mengetahui pentingnya akuntabilitas usaha. 

2) Bagi Universitas 

Sebagai tambahan informasi mengenai akuntabilitas UMKM dan bahan 

penelitian bagi mahasiswa di masa yang akan datang. 

3) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menetapkan dan mengaplikasikan teori – teori yang 

telah diperoleh dari sumber – sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak 

yang memerlukan. 

4) Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang 

sama, sehingga hasil penelitian tersebut akan lebih sempurna. 
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