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IMPLEMENTASI PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA 

PENGGILINGAN PADI 

(Studi Kasus Pada Usaha Penggilingan Padi Di Dsn.Mojosari, Ds.Mojotengah, 

Kec.Bareng, Jombang) 

Oleh : 

FIA FANY HAYATI 
 

ABSTRAKSI 

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada konsep 

pengembangan perekonomian rakyat banyak didapat dari sektor Industri Kecil atau 

Usaha Kecil Menengah (UKM), disini khususnya usaha bidang pertanian. Sektor ini 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah. Di 

Indonesia, industri kecil mampu menyerap 88% tenaga kerja, memberikan kontribusi 

terhadap produk domestik bruto sebesar 40% dan mempunyai potensi sebagai salah 

satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 

menunjukan pentingnya pencatatan akuntansi itu dilakukan bagi pelaku suatu usaha 

khususnya disini pelaku usaha penggilingan padi. Metode yang digunakan adalah 

metode Kualitatif untuk menggali dan menjelaskan penerapan pencatatan keuangn 

pada usaha kecil menengah, 

Berdasarkan observasi bahwa ditemukan adalah pandangan pemahaman 

pencatatan keuangan oleh pelaku usaha penggilingan padi ini sudah memahami 

pencatatan laporan keuangan berdasarkan dengan standart akuntansi, namun tidak 

semuanya memahami dengan benar,ada juga yang masih menggunakan pencatatan 

keuangan sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Hal tersebut dilakukan 

karena mereka berfikir bagaimana usaha mereka bertahan dan untuk berkembang serta 

menambah pendapatan mereka. 

 

Keyword : Akuntansi. Usaha kecil dan menengah, Usaha penggilingan padi 

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



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang menjadi tumpuan hidup 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor ini dapat memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyediakan pasar dan bahan baku untuk 

produksi sektor industri, menciptakan pendapatan dan menghasilkan devisa yang 

dibutuhkan untuk proses pembangunan. Kebutuhan masyarakat terhadap hasil 

pertanian, terutama beras menjadi permasalahan utama yang harus diatasi. Beras 

merupakan komoditas yang sangat penting, karena sebagian besar penduduk 

Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Beras bukan saja 

merupakan bahan pangan pokok, tetapi sudah merupakan komoditas sosial.  

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang berdasarkan pada konsep 

pengembangan perekonomian rakyat banyak didapat dari sektor Industri Kecil atau 

Usaha Kecil Menengah (UKM), disini khususnya usaha bidang pertanian. Sektor ini 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah. Di 

Indonesia, industri kecil mampu menyerap 88% tenaga kerja, memberikan kontribusi 

terhadap produk domestik bruto sebesar 40% dan mempunyai potensi sebagai salah 

satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas. (Indonesia 

Small Business Research Center, 2003 dalam Pinasti 2007) 
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Perekonomian Indonesia dihadapkan pada krisis yang multidimensi industri 

kecil dan UKM tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya 

baik dalam memproduksi barang dan jasa ditengah kondisi usaha besar tidak mampu 

mempertahankan eksistensinya, sehingga dikenal ketika itu industri kecil dan UKM 

“tahan banting”. (Wijaya, 2008: 93). 

Informasi akuntansi mempunyai pengaruh sangat penting dalam pencapaian 

keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Megginson et al., 2000 dalam Pinasti 

2007). Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan dapat menjadi modal dasar 

bagi Industry Kecil untuk pengambilan keputusan- keputusan dalam pengelolaan 

usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-

lain. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan kreditur (bank), penyediaan 

informasi akuntansi juga diperlukan. Kewajiban penyelenggaraan pencatatan 

akuntansi yang baik bagi hasil usaha kecil sebenarnya telah tersirat dalam undang-

undang usaha kecil no.9 tahun 1995 dan dalam undang-undang perpajakan. (Pinasti, 

2007: 322) 

Kenyataannya, kebanyakan pengusaha kecil di Indonesia tidak 

menyelenggarakan dan menggunakan Informasi Akuntansi dalam pengelolaan 

usahanya (Pinasti, 2007: 322). Salah seorang manajer klinik usaha kecil dan koperasi 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak 

memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak diantara mereka yang belum memahami 

pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Pengusaha kecil 
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memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan. (Idrus, 

2000 dalam Pinasti, 2007) 

Padahal apabila tidak adanya sebuah sistem akuntansi yang baik dan benar, 

maka sebuah rencana tidak akan bisa disusun dengan sempurna, banyak usaha yang 

dibangun tidak didasari oleh suatu sistem pencatatan keuangan yang baik dan benar 

menurut standar akuntansi. Umumnya mereka membangun usaha manakala ada 

kesempatan, disatu pihak hal ini tidak bias dipersalahkan, tetapi dilain pihak, usaha 

yang tidak direncanakan dengan cermat tidak akan bertahan lama. Perusahaan tidak 

tahu seberapa besar kekuatan dan kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada 

perusahaan, manakala perusahaan telah semakin berkembang maka laporan keuangan 

itu akan semakin kompleks, manakala perusahaan semakin mengembangkan usaha 

maka mereka butuh yang namanya dana besar dan itu harus dilakukan peminjaman 

dan kepada pihak bank, seringkali pinjaman itu ditolak hanya karena perusahaan 

tersebut tidak menerapkan pencatatan keuangan dengan baik dan benar, sangat 

disayangkan apabila hal itu terjadi dikalangan sekitar kita (Krisdiartiwi, 2008: 141). 

Umumnya pemilik UKM beranggapan bahwa perencanaan dan 

pengembangan strategi bisnis adalah tidak perlu. Teknologi seperti terlihat sebagai 

suatu investasi uang dan waktu yang mahal dan tak terjangkau, tetapi memilih alat 

yang tepat akan membuat bisnis menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. 

Menyadari situasi dan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan sebuah 

inovasi teknologi baru agar para pelaku Industry kecil dan UKM yang sebagian dari 

mereka belum mengerti pencatatan akuntansi, menjadi mengerti dan mudah 
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menerapkannya. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah 

mendorong kemajuan dalam teknologi, produk dan proses, serta terbentuknya 

masyarakat informasi, dalam dunia usaha dituntut untuk tampil adaptif terhadap 

perubahan yang terjadi dengan perbaikan strategi dan operasi perusahaan agar dapat 

bertahan dalam kompetisi dunia usaha yang semakin ketat. 

Faktor accountability mutlak diperlukan jika usaha tersebut menginginkan 

lebih maju karena untuk mengajukan kredit kepada bank atau lembaga perkreditan 

lain yang memerlukan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan 

(accountability). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

”IMPLEMENTASI PENCATATAN AKUNTANSI PADA USAHA 

PENGGILINGAN PADI. (Studi Kasus Pada Usaha Penggilingan Padi Di 

Dsn.Mojosari, Ds.Mojotengah, Kec.Bareng, Jombang)  

1.2.  Fokus Penelitian 

Setelah melakukan observasi secara umum pada usaha penggilingan padi  

(studi kasus pada usaha penggilingan padi di daerah Bareng, Jombang), maka objek 

yang ditetapkan sebagai tempat penelitian berjumlah dua usaha penggilingan padi. 

Kedua usaha penggilingan padi tersebut dipilih karena masing-masing tempat 

penelitian memiliki kondisi yang berbeda, yaitu pada tempat atau lingkungan usaha 

itu berdiri, kemudian berapa lama usaha tersebut sudah beroprasi, kemudian latar 
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belakang dari sang pemilik dan pegawai yang melakukan pencatatan dan jenis 

jasa/produk yang ditawarkan untuk para pelanggan. 

Focus penelitian diarahkan pada : 

1. Implementasi pencatatan keuangan pada usaha penggilingan padi. 

2. Presepsi pelaku usaha penggilingan padi dalam pencatatan akuntansi. 

3. Pengendalian interen bagian keuangan pada usaha penggilingan padi.  

1.3.  Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka berikut ini dibuat 

suatu perumusan masalah : 

1. Bagaimana implementasi pencatatan akuntansi pada usaha 

penggilingan padi? 

2. Bagaimana presepsi pelaku usaha penggilingan padi dalam pencatatan 

akuntansi? 

3. Bagaimana pengendalian interen usaha penggilingan padi ini pada 

bagian keuanganya? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan kajian masalah dan menyusun rumusan masalah yang 

terjadi, maka selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penelitian ini. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menunjukan pentingnya 

pencatatan akuntansi itu dilakukan bagi pelaku suatu usaha khususnya disini pelaku 

usaha penggilingan padi.  

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



6 
 

 
 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil 

penelitian akan memiliki manfaat : 

1. Bagi Pelaku Usaha 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dan bahan masukan untuk lebih mengetahui besarnya manfaat pencatatan 

keuangan sebagai sumber informasi keuangan yang bias digunakan sebagai 

perencanaan biaya, pengendalian biaya dan pengambilan keputusan bagi para 

pelaku usaha ini. 

2. Bagi Penulis 

Menambah ilmu dan pengetahuan, terutama dalam implementasi 

pencatatan akuntansi pada usaha penggilingan padi (studi kasus pada usaha 

penggilingan padi di daerah Bareng, Jombang). Serta membandingkan teori 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan terkait dalam pencatatan keuangan 

suatu usaha.  

3. Bagi Pembaca 

Menjadi sumbangan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan juga 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan tidak 

menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap 

penelitian ini. 
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