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PENTINGNYA PENERAPAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN BAGI UMKM 

 

 

 

 

The application of MSME financial management was still very poor in terms of 

budget use, recording, reporting and control. This condition causes business 

continuity cannot be guaranteed 

(Jeni Wardi, Gusmarila Eka Putri, Liviawati) 

 

1.1. Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan 

Usaha UMKM masih belum menjanjikan penghasilan yang layak, 

namun usaha ini menjadi tulang punggung perekonomian bangsa dan 

mengharumkan nama baik bangsa pada era krisis ekonomi. UMKM tetap 

eksis dan sangat berkontribusi dalam menopang dan menyediakan lapangan 

kerja bagi masyarakat. Potensi menjadi usaha menengah dan bahkan usaha 

besar baik skala nasional maupun internasional sulit terwujud bila pemerintah 

tidak mengambil peranan dalam memajukannya. Dukungan banyak pihak 

yang termasuk dunia akademik diperlukan dalam rangka membuat usaha ini 
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tetap eksis dan dikelola dengan baik oleh para pengelolanya (Wardi, Putri & 

Liviawati, 2020). 

Masalah kemampuan pengelolaan keuangan UMKM menjadi 

pembicaraan menarik. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan 

UMKM itu merupakan usaha yang terdiri dari usaha mikro, kemudian usaha 

kecil, dan usaha menengah. Usaha ini dimulai dari aset yang dimiliki mulai 

dari 50 juta hingga 10 milyar dan omzet penjualan mulai dari 300 juta hingga 

50 milyar. Secara  konseptual  pengelolaan keuangan merujuk kepada konsep 

manajemen keuangan. (Rumbianingrum & Wijangka, 2018) menjelaskan 

bahwa konsep manajemen lebih diarahkan bagaimana mencapai tujuan 

organisasi dengan menerapkan masalah rencana usaha, kemudian badan 

organisasi, SDM, juga mengenai pengerahan sumber daya dan leadership 

dalam pengawasan. Konsep pengelolaan keuangan menurut (Armin, 2019) 

berfungsi dalam hal pencarian modal usaha dalam rangka pengembangan 

usaha, kemudian pengalokasian modal usaha sehingga mendapatkan apa yang 

diharapkan usaha dalam bentuk laba. Maksud dengan adanya pengelolaan 

keuangan ini antara lain diharapkan apabila keuangan dikelola dengan baik 

maka efektivitas dari pencapaian tujuan usaha dapat terwujud dengan baik dan 

juga pemanfaatan modal usaha dalam rangka mencapai laba dapat efisien 

digunakan. Penerapan program yang tepat dalam mengelola keuangan akan 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber keuangan 

perusahaan. 

Penggunaan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa 

proses penting, sebagaimana dijelaskan oleh (Humaira & Sagoro, 2018) 

bahwa keuangan dengan analisis yang tepat menjadi sebuah fondasi keuangan 

dalam perusahaan. Analisis ini dapat memberikan penglihatan mengenai sehat 

atau tidaknya keuangan perusahaan dan juga hal ini dapat dilihat dari empat 

hal utama dalam konsep pengelolaan keuangan perusahaan, antara lain: 

pertama perencanaan keuangan, kedua pencatatan keuangan, ketiga pelaporan 

keuangan dan keempat pengendalian keuangan. 

Menurut (Suparman, 2021) bahwa anggaran dalam sebuah perusahaan 

menjadi sebuah dasar dalam pembiayaan perusahaan baik untuk tujuan 

operasional maupun tujuan investasi. Perencanaan itu sendiri adalah 

bagaimana para pengelola menemukan cara terbaik dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan dan juga dijelaskan oleh (Ria Estiana, Yopy Ratna 

Dewanti, 2021) bahwa melalui perencanaan bidang keuangan ini maka dapat 

dilakukan dengan cara melakukan penganggaran keuangan dan dilanjutkan 

dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana yang dibuat. 
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Kedua berkenaan dengan usaha melakukan pencatatan keuangan 

dijelaskan oleh (Suyono, 2017) bahwa melalui usaha mencatat berbagai 

bentuk transaksi yang dilakukan perusahaan maka  akan  dijadikan  dasar  

dalam melakukan pelaporan keuangan, pentingnya pencatatan ini lebih 

diarahkan dalam rangka melakukan rekam keuangan yang seharusnya 

memang dilakukan sehingga pemasukan dan pengeluaran keuangan akan 

semakin jelas. 

Ketiga adalah kegiatan pelaporan keuangan, hal ini dilakukan dalam 

usaha memberikan penilaian dari sebuah pelaksanaan  dari  kegiatan  

keuangan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dijelaskan oleh 

(Damuri, Aswicahyono, Hirawan, Setiati, & Simanjuntak, 2020) bahwa 

kegiatan usaha harus dilaporkan dengan baik sehingga informasi mengenai 

kesehatan keuangan diperoleh. Terakhir  yakni  yang  keempat, pengendalian 

keuangan dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan lebih 

mengarah kepada bagaimana mengendalikan keuangan untuk mampu 

membiayai semua keperluan perusahaan dalam rangka mendapatkan 

keuntungan. Hal ini dijelaskan oleh (Haryanto & Susilawati, 2018) bahwa 

pengendalian keuangan ini dimulai dari awal, saat berjalan dan umpan balik 

dari penggunaan keuangan itu sendiri. Sedangkan pengelolaan keuangan pada 

UMKM sebagaimana  dijelaskan oleh (Wardi et al., 2020) bahwa  usaha 

pengelolaan keuangan usaha kecil lebih diarahkan bagaimana secara teknis 

usaha itu  dilakukan  mulai  dari  bagaimana mencari sumber pendanaan 

usaha, kemudian diikuti dengan manajemen kas usaha dan juga bagaimana 

menghitung kebutuhan modal investasi untuk pengembangan usaha itu 

sendiri. 

 

1.2. Tip Membangun Manajemen Keuangan  

Setiap bisnis membutuhkan struktur keuangan yang menghasilkan laba 

agar tetap bisa persisten dan kredibel. Sehingga yang dibutuhkan pengusaha 

adalah kemampuan manajemen keuangan yang baik untuk membawa bisnis 

mereka menuju kesuksesan. Namun, tidak semua pemilik bisnis mahir dalam 

menangani keuangannya. Tetapi, itu bukanlah alasan untuk menyerah dalam 

dunia bisnis. Kita masih bisa mempelajari cara membangun manajemen 

keuangan bagi UMKM (Feranita, 2020). 

Saat mulai berkecimpung di dunia bisnis, Kita tidak hanya diharuskan 

untuk menemukan modal awal bagi UMKM. Tetapi kita juga diharuskan 

untuk menghemat berbagai pengeluaran dan menghasilkan laba untuk 

menghidupi ekosistem bisnis. Luangkan waktu untuk belajar mengatur 

https://www.jurnal.id/id/blog/fitur-software-akuntansi-umkm/
https://www.jurnal.id/id/blog/fitur-software-akuntansi-umkm/
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keuangan bisnis dan pastikan bahwa setiap keputusan bisnis ternilai realistis 

dan aman. Setelah yakin bahwa kita memiliki kemampuan tersebut, kita dapat 

memaksimalkan peluang untuk sukses (Margie, Afridayani, Cahyani, & 

Sadiyah, 2020). 

Berikut enam tips untuk memaksimalkan cara membangun manajemen 

keuangan yang baik bagi UMKM (Santi & Yulianton, 2016): 

1. Hindari kredit mahal 

Untuk membangun portofolio sukses yang menguntungkan baik di 

masa sekarang dan masa depan, tips pertama dan terpenting untuk mengelola 

keuangan usaha kecil adalah untuk menetapkan tujuan keuangan. Baik 

sebagai pemilik bisnis yang mapan di pasar yang kompetitif, pebisnis startup 

ataupun pelaku UMKM, penggunaan dana yang optimal adalah kunci 

kesuksesan. Dalam periode pertumbuhan bisnis, biaya kredit sangat 

berpengaruh secara signifikan. Jangan sampai pengeluaran bisnis 

membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga utang. 

Disarankan, hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok mahal dan 

berbunga tinggi untuk menghindari kemungkinan gagal bayar. 

 

2. Tetapkan tujuan pemakaian keuangan bisnis, dengan menekan 

pengeluaran dan meraih profitabilitas lebih awal 

Aplikasi akuntansi bisa memudahkan pengelolaan keuangan 

perusahaan secara lebih praktis dan akurat. Pada tahap awal memulai UMKM 

ataupun ketika sedang masa pertumbuhan bisnis, bijaksana untuk tetap 

menjaga biaya atau pengeluaran serendah mungkin. Kebiasaan menghabiskan 

uang untuk berbagai biaya atau pengeluaran yang tidak penting dan tidak 

relevan bagi tujuan bisnis kita perlu dihindari. Merencanakan anggaran 

selama periode satu tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa, payroll 

penggajian, pajak, bunga, Harga Pokok Penjualan (HPP), utang, utilitas, dan 

biaya operasional lainnya dapat membantu mengurangi beban keuangan. Hal 

ini juga akan membantu memastikan posisi arus kas tetap kuat bahkan di 

waktu bisnis sedang terpuruk. 

 

3. Pertahankan batas antara keuangan pribadi & keuangan bisnis 

Setelah selesai dengan urusan administratif seperti pendaftaran bisnis 

dan lainnya, kita harus membuka rekening bank komersial bagi bisnis. 

Rekening pribadi dan bisnis haruslah dipisah. Menahan batas antara kedua 

jenis tabungan ini akan memberi penghitungan yang lebih mudah dan tepat 

pada akhir tahun keuangan. Ini juga akan menghilangkan situasi krisis uang 

https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-bisnis-startup-peluang-dan-tips-untuk-memulainya/
https://www.jurnal.id/id/blog/jurnal-by-mekari-software-akuntansi-terbaik-untuk-bisnis/
https://www.jurnal.id/id/blog/hal-hal-yang-perlu-anda-ketahui-mengenai-anggaran-perusahaan-dagang/
https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/apa-itu-arti-payroll-artinya-cara-hitung-payroll-gaji-karyawan-adalah/
https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/apa-itu-arti-payroll-artinya-cara-hitung-payroll-gaji-karyawan-adalah/
https://www.jurnal.id/id/blog/5-hal-penting-yang-perlu-disiapkan-perusahaan-pada-musim-pajak/
https://www.jurnal.id/id/blog/apa-yang-dimaksud-harga-pokok-penjualan-hpp/
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-tujuan-metode-dan-contoh-kas-kecil/
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kas dalam bisnis yang disebabkan karena penarikan untuk pengeluaran 

pribadi. Patuhi pemisahan pinjaman dan kartu kredit untuk bisnis secara ketat, 

dan jangan menggunakannya untuk keperluan pribadi. 

 

4. Pantau & evaluasi secara konsisten pergerakan keuangan bisnis adalah 

salah satu tips manajemen keuangan UMKM yang bisa diterapkan 

Tidak peduli apapun jenis dan ukuran bisnis, kita harus mengetahui ke 

mana saja aliran uang bisnis kita mengalir secara detail dan efisien untuk 

keperluan manajemen keuangan. Meskipun mungkin ini adalah kegiatan yang 

sulit dilakukan secara konsisten dan persisten, namun harus mengetahui setiap 

uang yang digunakan dan diterima dari transaksi bisnis dan melacak semua 

pergerakan modal secara teratur. Untuk itu, harus mempunyai laporan arus 

kas bisnis. Evaluasi ini akan membantu menentukan area mana yang 

berkinerja paling efisien dan di sektor mana perlu mengendalikan dana juga 

perlu mempelajari data ini untuk mengembangkan anggaran agar lebih 

realistis dan mempertahankan kemajuan bisnis. 

 

5. Bernegosiasi dengan vendor atau supplier sebelum mengonfirmasi 

kontrak 

Bernegosiasi dengan vendor sebelum menandatangani kontrak dan 

meminta penawaran terbaik adalah suatu keputusan yang cerdas dan bijak 

untuk manajemen keuangan UMKM. Negosiator yang sukses adalah orang 

yang mengetahui kebutuhan dan harga terbaik sebelum mereka mulai 

menegosiasikan apa yang ingin mereka dapatkan. Periksa syarat-syarat 

pembelian seperti denda keterlambatan pembayaran dan masa tenggang 

pelunasan pembelian. Banyak vendor yang akan memberikan diskon terhadap 

pembelian dengan kuantitas besar dan pelunasan pembelian sebelum tiga 

puluh hari. Manfaatkan hal ini untuk menekan pengeluaran terhadap 

pembelian persediaan bisnis.  

 

6. Investasi terhadap software akuntansi 

Bisnis berskala besar biasanya memiliki akuntan yang menggunakan 

Software akuntansi profesional untuk pemrosesan terkait akuntansi dalam 

bisnis. Namun, dengan kemajuan teknologi dan informatika, siapa pun dapat 

menguasai dasar-dasar akuntansi dan memastikan catatan keuangan mereka 

teratur hanya perlu menggunakan Software Akuntansi berkualitas tinggi. 

Software akuntansi dapat mengelola keuangan bisnis lebih mudah, mulai dari 

memonitor kondisi keuangan lewat laporan keuangan, mengelola stok barang, 

https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-tujuan-metode-dan-contoh-kas-kecil/
https://www.jurnal.id/id/blog/transaksi-dalam-bisnis-dan-akuntansi/
https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/
https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-dan-contoh-arus-kas/
https://www.jurnal.id/id/blog/2017-6-fungsi-manajemen-keuangan-untuk-bisnis-yang-lebih-baik/
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/
https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntansi-dan-pentingnya-dalam-bisnis/
https://www.jurnal.id/id/blog/memahami-persamaan-dasar-akuntansi-sebagai-nilai-fundamental/
https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/
https://www.jurnal.id/id/blog/cara-mudah-membuat-laporan-keluar-masuk-barang/
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aset perusahaan, tagihan, penjualan, membayar pajak, dan masih banyak lagi 

juga bisa membuat anggaran bisnis lebih cepat dan membuat keputusan bisnis 

lebih akurat. 

  Enam tips tersebut akan membantu kita mengelola dan membangun 

manajemen keuangan UMKM secara baik dan bijak. Bisnis yang berhasil 

adalah bisnis yang dirawat secara konsisten dan persisten. Mungkin mencari 

laba adalah tujuan utama bisnis, namun, jika kebobolan dalam hal 

pengeluaran keuangan yang membengkak, itu sama saja akan berakhir 

kegagalan pada bisnis. 

  

https://www.jurnal.id/id/blog/anggaran-budgeting/
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PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
PENGEMBANGAN UMKM 

 

 

 

 

Perilaku manajemen keuangan yang diterapkan oleh UMKM masih sangat sederhana 

yakni hanya ada pencatatan uang masuk dan uang keluar dan masih belum 

menggunakan kaidah-kaidah pencatatan arus kas yang baik dan benar, sedangkan 

bila dilihat dari aspek keuangannya pemilik sudah mengetahui apa itu manajemen 

kredit dan perilaku penyimpanan dana untuk keadaan yang tidak terduga. 

(Muhammad Sabiq Hilal Al Falih, Reza Muhammad Rizqi, Nova Aditya Ananda) 

 

Tulisan pada bab II ini diambil dari penelitian Muhammad Sabiq Hilal 

Al Falih, Reza Muhammad Rizqi, Nova Aditya Ananda mengenai 

pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha (Sabiq Hilal Al Falih, Rizqi, 

& Adhitya Ananda, 2019). Pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) 
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mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, 

baik negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi 

berlangsung di Indonesia, kemampuan UMKM untuk tetap bertahan di masa 

krisis ekonomi adalah bukti bahwa sektor UMKM merupakan bagian dari 

sektor usaha yang cukup tangguh. Terdapat tiga alasan yang mendasari negara 

berkembang belakangan ini, memandang penting keberadaan usaha mikro dan 

kecil (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019).  

Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro dan kecil cenderung 

lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, 

sebagai bagian dari dinamikanya, usaha mikro dan kecil sering mencapai 

peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. 

Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa usaha mikro dan kecil memiliki 

keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.  

Sedangkan (Anam, Arifin, Widiastuti, & Arifin, 2021) mengemukakan 

bahwa di negara-negara maju dan industri baru, UMKM memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang 

menyediakan berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber 

inovasi. Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia ternyata cukup 

didominasi oleh industri makanan dan minuman. Beberapa tahun ke belakang, 

perkembangan bisnis di bidang makanan dan minuman mengalami 

pertumbuhan yang sangat signifikan. 

Data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2020 menunjukkan total nilai 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp.12.840 miliar seperti 

terlihat pada tabel 1.1. UMKM memberikan kontribusi sebesar yakni 

Rp.7.704 miliar atau 60,00% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi 

UMKM Indonesia pada tahun 2017 mencapai 57,08 juta unit usaha atau 

99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga 

kerjanya mencapai 114.14 juta orang atau 96,99% terhadap seluruh tenaga 

kerja Indonesia. Pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha penting 

untuk diterapkan pemilik UMKM. Menurut (Rumbianingrum & Wijangka, 

2018) bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara 

transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis 

UMKM itu sendiri. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka 

besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi 

skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.  

Langkah-langkah yang harus diterapkan pemilik UMKM supaya 

UMKM-nya dapat berkembang dan maju adalah tidak melibatkan sifat, emosi 

dan kesukaan individu dalam mengambil keputusan karena dapat 
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mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah hal ini biasa disebut 

behavior manajemen atau perilaku manajemen (Humaira & Sagoro, 2018). 

Sedangkan menurut (Feranita, 2020), manajemen keuangan pribadi 

merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan dari unit individu. 

Dengan demikian, manajemen keuangan pribadi mencakup dua unsur yakni 

pengetahuan akan keuangan dan seni dalam mengelola. Karena kegiatan 

mengelola (pengelolaan) membutuhkan kedisiplinan dan menentukan prioritas 

yang berasal dari pengontrolan diri. Pengontrolan diri akan membantu para 

pemilik UMKM untuk tetap bertahan pada prinsip manajemen, yakni efisiensi 

dan efektivitas. Efisiensi, yakni menggunakan sumber-sumber dana secara 

optimal untuk pencapaian tujuan manajemen keuangan. Sedangkan efektivitas 

merujuk pada manajemen keuangan pribadi menuju pada tujuan yang tepat. 

Peran pemilik UMKM sangatlah dominan dalam menjalankan usahanya. 

Pemilik UMKM mempunyai tanggung jawab penuh atas usaha yang 

dijalankannya.  

Keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan UMKM sepenuhnya 

berada ditangan pemilik. Jadi, seorang pemilik harus mampu mengatasi dan 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam UMKM-nya dengan 

mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 

dan pengembangan usaha yang baik dapat membantu para pemilik usaha 

dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam manajemen 

usahanya sehingga menghasilkan perilaku manajemen keuangan dan 

pengembangan usaha yang baik. 

Pada kenyataannya selama ini UMKM masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kendala terutama kendala yang terdapat antara UMKM dan 

perbankan selaku penyalur kredit bagi UMKM. Kelayakan usaha, aspek 

keuangan, aspek pemasaran dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja) 

merupakan permasalahan UMKM yang dirasakan selama ini oleh pihak bank 

(Elliyana & Bachtiar, 2020). Masih ada pemilik UMKM yang belum mampu 

mengelola dan melakukan pengembang usahanya dengan baik sehingga tidak 

jarang beberapa UMKM mengalami kegagalan dalam usahanya. Selain 

beberapa faktor kurangnya kelayakan kegagalan ini dikarenakan masih 

minimnya pengetahuan pemilik UMKM akan pengelolaan usaha, baik dari 

segi pengelolaan keuangan pribadi maupun pengembangan usaha. 

Pengelolaan usaha yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan dalam bidang 

keuangan dan pengembangan usaha yang dilihat dari lingkungan eksternal 

UMKM yang diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

memberikan peluang dan ancaman bagi UMKM. 
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Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki definisi yang 

berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan 

undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM. Menurut (Sriyana & 

Sari, 2018) pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan 

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil 

agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  

Pengertian pengembangan usaha pengembangan dapat diartikan 

sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoretis, 

teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan 

melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan 

UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing 

melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang 

didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, 

pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi (Aisyah & Ismunawan, 

2020).  

Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini 

ke wilayah geografis baru (Eniola, 2020). Strategi pengembangan pasar 

dipilih untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya 

pengoordinasian sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih 

rendah dan risiko yang dihadapi lebih kecil. Pengelolaan keuangan menurut 

(Jennifer & Dennis, 2015) adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan 

perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan 

menyeluruh.  

Menurut (Joseph & Piorce, 2019) seluruh proses tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, 

selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi pengelolaan keuangan (manajemen 

keuangan) menurut (Saldanha, Gusmao, Barreto, Freitas, & Belo, 2019) 

menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen keuangan (pengelolaan keuangan) 

adalah: a. Kegiatan mencari dana (obtain of fund) yang ditujukan untuk 

keputusan investasi yang menghasilkan laba. b. Kegiatan mengalokasikan 

dana (allocation of fund), kegiatan ini ditujukan untuk mengelola penggunaan 

dana dalam kegiatan perusahaan. Artinya pemilik sebagai pimpinan dari 

kelompok usaha harus memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan 

supaya dapat memaksimalkan kegiatan usaha.  
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Aspek keuangan menurut (Iramani, Suryani, & Lindiawati, 2018) 

menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-

biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan 

yang akan diterima, seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali, 

sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku.  

Aspek keuangan menggambarkan proyeksi jumlah dana atau modal 

awal yang dibutuhkan, sumber modal yang akan digunakan, dan 

pengembalian apa yang akan diharapkan dari investasi yang dilakukan 

(Custodio, Bonfim, & Raposo, 2021). Menurut (Florido, Adame, & Tagle, 

2015) analisis kelayakan aspek keuangan dalam bisnis bertujuan untuk 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan aliran kas serta sumber dana 

dan proyeksi keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran yang mungkin 

terjadi selama masa produksi dan operasional proyek yang direncanakan 

perilaku manajemen keuangan Perilaku manajemen keuangan dianggap 

sebagai salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Banyak 

definisi yang diberikan sehubungan dengan konsep ini, misalnya, (Humaira & 

Sagoro, 2018) mengusulkan perilaku manajemen keuangan sebagai 

penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan. 

Sedangkan secara keseluruhan (Rina, 2017) menggambarkan perilaku 

manajemen keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan keuangan, 

harmonisasi motif individu dan tujuan UMKM. Selain itu menurut (Darman, 

2019) manajemen keuangan berkaitan dengan efektivitas manajemen dana.  

Menurut (Setyawan & Wulandari, 2020), perilaku manajemen 

keuangan adalah ilmu yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam 

mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan kebiasaan 

individu tersebut. a. Cashflow management. Arus kas adalah indikator utama 

dari kesehatan keuangan yaitu ukuran kemampuan pelaku UMKM untuk 

melakukan manajemen arus kas yang baik utamanya adalah dalam hal 

menyiapkan anggaran. b. Credit management. Tabungan dapat didefinisikan 

sebagai bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. 

Keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk membuat keputusan 

dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, 

memilih investasi, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kredit adalah 

contoh dari keterampilan keuangan. c. Saving behaviour adalah kombinasi 

dari persepsi kebutuhan masa depan, keputusan (Fitriah, 2020). 
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STRUKTUR ORGANISASI DALAM UMKM 
 

 

 

 

Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, tentu harus memiliki suatu 

kendaraan yang dapat membawa mereka ke tujuan tersebut. Kendaraan tersebut 

adalah organisasi  

(Prof. A. Komariah) 

 

3.1. Organisasi 

Organisasi merupakan suatu wadah untuk menampung orang-orang 

yang memiliki tujuan bersama. Setiap orang tentunya pernah atau sedang 

berada di dalam sebuah organisasi karena disadari atau tidak kehidupan 

manusia sulit dipisahkan dengan organisasi, sekurang-kurangnya dalam 

sebuah keluarga yang tentunya setiap orang dilahirkan dalam keluarga. 
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Richard L. Daft (2010:11) mengemukakan bahwa: 

Organization are 1) social entities, 2) are goal-directed, 3) are 

designed as deliberately structured and coordinated activity systems, 

and 4) are linked to the external environment.  

Organisasi adalah: 1) entitas, sosial; 2) mengarahkan tujuan; 3) sengaja 

dirancang sebagai struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi; dan 

4) berkaitan dengan lingkungan eksternal. 

Richard L. Daft (2010:11) menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 

beberapa elemen penting sebagai pembentuk organisasi yang baik, bahwa: 

The key element of an organization is not a building or a set of policies 

and procedure, organizationas ate made up of people and their 

relationships wIth one another. An organization exists when people 

interaxt with one another to perform essential functions that help aWn 

goals. Recent trends in management recognize the importance of 

human resources, with most new approaches designed to empower 

employees with greater opportunities to learn and contribute as they 

work together toward common goals.  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa elemen kunci dan organisasi 

bukanlah sebuah bangunan atau seperangkat kebijakan dan prosedur, 

berorganisasi yang terdiri dan orang-orang dan di antara mereka satu sama 

lainnya saling berhubungan. Organisasi ini ada ketika orang-orang yang ada 

dalam organisasi tersebut berinteraksi satu sama lain untuk melakukan fungsi 

penting yaitu mencapai tujuan. Tren terbaru dalam manajemen mengakui 

pentingnya sumber daya manusia, dengan kebanyakan pendekatan baru yang 

dirancang untuk memberdayakan karyawan dengan peluang besar untuk 

belajar dan berkontribusi karena mereka bekerja bersama-sama menuju tujuan 

bersama. 

Menurut Dimock dalam Husni Thamrin (2005:132), menyatakan bahwa: 

Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-

bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di 

mana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Dan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen dasar yang 

menjadi ciri suatu organisasi, yaitu: adanya kumpulan orang, dua orang atau 

lebih; suatu wadah; terstruktur; ada tujuan bersama; ada kepemimpinan untuk 

mengoordinasikan berbagai elemen dalam mencapai suatu tujuan. Maka, 

berdasarkan ciri tersebut dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu suatu 
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wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-

hubungan formal dalam rangkaian yang terstruktur untuk mencapai tujuan 

bersama secara efektif. Apabila suatu rencana sudah dibuat, kemudian misi, 

tujuan, dan kegiatan bisnis yang akan dilakukan sudah ditentukan, maka 

diperlukan upaya pengorganisasian. 

Menurut Russel dalam Suharyati (2000:204), mengemukakan bahwa: 

untuk memahami teori organisasi, perlu dibahas tentang definisi 

pengorganisasian, prinsip dan tahapan pengorganisasian, birokrasi, dan 

pengembangan organisasi. Pengorganisasian merupakan proses dalam 

membentuk organisasi, di dalamnya terkandung juga aktivitas 

mengombinasikan sumber daya secara harmonis. Apabila proses tersebut 

sudah dilakukan, maka akan dihasilkan sebuah organisasi. 

Urwick Russel dalam Suharyati (2000:204) mengemukakan bahwa: 

pengorganisasian adalah proses membuat suatu mesin. Pengorganisasian 

harus memungkinkan pendapat pribadi, tetapi ini akan minimal jika suatu 

desain diikuti. Pengorganisasian harus menunjukkan setiap bagian seseorang 

yang akan bermain dalam pola sosial, umum serta tanggung jawab, hubungan, 

dan standar kinerja. Pekerjaan harus sejalan dengan fungsi-fungsi khusus 

untuk memfasilitasi latihan yang perlu dilakukan. Struktur organisasi harus 

berdasarkan prinsip-prinsip, termasuk kelanjutan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan pandangan tersebut, Russel dalam Suharyati (2000:205) 

mengemukakan definisi pengorganisasian sebagal berikut: pengorganisasian 

adalah pengelompokan aktivitas-aktivitas untuk tujuan mencapai objektif, 

penugasan suatu kelompok manajer dengan otoritas pengawasan setiap 

kelompok, dan menentukan cara dan pengoordinasian aktivitas yang tepat 

dengan unit lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal yang 

bertanggungjawab untuk mencapai objektif organisasi. 

Begitu juga Arifin (2007:71) mengemukakan bahwa: pengorganisasian 

adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara 

anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan demikian 

karena organisasi yang berbeda akan melahirkan pengorganisasian yang 

berbeda pula. Jadi pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi 

yang dianut organisasi tersebut dan mengadakan pembagian kerja agar tujuan 

dapat direalisasikan dengan mudah. 

Menurut Bateman dalam Sungkoro (2008:21), mengemukakan bahwa: 

pengorganisasian (organizing) adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan 

manusia, keuangan, hal-hal fisik, hal yang bersifat informasi, dan sumber 

daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara garis 
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besar, pengorganisasian berfungsi untuk menciptakan sebuah organisasi yang 

dinamis sehingga untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi 

sehubungan dengan perubahan lingkungan bentuk-bentuk pengorganisasian 

bisa saja mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi. 

Menurut Jeff Madura (2007:398) mengemukakan bahwa fungsi 

organisasi sebagai berikut: 

Fungsi pengorganisasian meliputi organisasi karyawan dan sumber 

daya-sumber daya lainnya melalui cara yang konsisten dengan tujuan 

perusahaan”. Bagi perusahaan proses pengorganisasian ini akan terjadi 

secara dinamis dan kontinu sepanjang perusahaan itu hidup, khususnya 

berkaitan dengan perusahaan yang sering melakukan restrukturisasi atas 

operasinya. Perubahan-perubahan organisasional, seperti dalam hal 

penciptaan jabatan baru atau promosi seorang karyawan dapat sering 

dilakukan. Bahkan perubahan seperti ini dapat menyebabkan perlunya 

dilakukan revisi pada alokasi pekerjaan karyawan yang jabatannya 

tidak berubah. 

Russel dalam Suharyati (2000:205), mengemukakan tiga prinsip 

pengorganisasian sebagai berikut: 

1. Prinsip kesatuan komando, bahwa untuk memuaskan anggota, efektif 

secara ekonomis, dan berhasil dalam mencapai tujuan mereka, 

organisasi dibuat dengan hubungan hierarkis dalam alur otoritas dari 

atas ke bawah. 

2. Prinsip rentang kontrol, bahwa individu harus menjadi penyelia suatu 

kelompok bahwa ia dapat mengawasi secara efektif dalam hal jumlah, 

fungsi, dan geografi. Prinsip asal ini telah menjadi elastis makin sangat 

terlatih pekerja, semakin kurang pengawasan yang diperlukan. 

3. Prinsip spesialisasi, bahwa setiap orang harus menampilkan satu fungsi 

kepemimpinan tunggal. Sehingga ada divisi tenaga kerja, suatu 

perbedaan di antara berbagai tugas. Spesialisasi dianggap oleh 

kebanyakan orang menjadi cara terbaik untuk menggunakan individu 

dan kelompok, rantai komando menggabungkan kelompok-kelompok 

dengan spesialisasi yang menimbulkan fungsi departementalitas. 

Selain harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, proses 

pengorganisasian perlu menempuh tahap-tahap logis agar apa yang dilakukan 

memiliki manfaat bagi organisasi. Menurut Arifin (2007:71), tahapan 

pengorganisasian meliputi: 

1. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. 
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2. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan organisasi atau perusahaan. 

3. Pembagian tugas kepada setiap kelompok yang telah ditentukan sesuai 

dengan keahliannya. 

 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan UMKM 

Penting untuk diketahui bahwa struktur organisasi yang ada pada 

perusahaan UKM tentunya memiliki pula berbagai jenis dan variasi. Semua 

yang ada dalam badan usaha tentunya bertujuan untuk melancarkan setiap 

pekerjaan. Namun, bagaimana tanpa adanya struktur organisasi tersebut? 

Tentu nantinya tidak akan jelas tentang siapa yang menjadi atasannya dan 

juga bawahannya. Oleh sebab itulah, struktur organisasi yang memiliki 

berbagai jenis ini tentu harus sebisa mungkin diaktualisasikan terutama dalam 

perencanaan perusahaan. Jadi, nanti pihak atasan bisa menentukan pula orang-

orang bawahan siapa saja yang dapat membidangi satu pekerjaan tertentu. 

Nah, dengan begitu nanti akan terlihat pula dengan jelas siapa yang akan 

bertanggung jawab atas tim dalam suatu bidang. Selain itu, dengan adanya 

struktur organisasi yang dibentuk, tentu atasan dapat lebih mudah untuk 

melakukan pengawasan karena dapat mengecek orang-orang yang telah 

ditunjuk sebagai pemimpin dalam tim. 

Struktur organisasi perusahaan merupakan komponen tertentu yang ada 

dalam perusahaan. Struktur organisasi tersebut tentu saja para atasan bisa 

mendelegasikan pekerjaan ataupun tugas dengan mudah. Begitu pula dengan 

sebaliknya, yang mana jika perusahaan UKM tersebut tidak memiliki struktur 

organisasi yang bagus, tentu saja pembagian pekerjaan atau tugas menjadi 

tidak jelas karena perusahaan tersebut tidak memiliki subunit kerja yang 

sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak dapat diberi tanggung jawab. 

 

Mengenal Struktur Organisasi Perusahaan Startup 

Struktur organisasi ini tak hanya ada dalam perusahaan UMKM saja 

melainkan dalam perusahaan startup juga memiliki struktur organisasi. 

Struktur organisasi perusahaan yang baik tentu saja merupakan salah satu 

faktor yang nantinya dapat melandasi kesuksesan dalam perusahaan. Dasar 

struktur organisasi ini sangat penting bagi perusahaan sebagai suatu fondasi 

yang kuat sehingga dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, hal ini juga 

berlaku dalam perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan yang baru 

saja merintis. Adanya struktur organisasi yang baik dan jelas tentu dapat 

memudahkan operasional perusahaan startup karena nantinya dapat 

membantu mendefinisikan peran dan juga tanggung jawab dengan jelas. 
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Struktur Organisasi Korporasi 

Mungkin banyak orang yang masih bingung tentang korporasi ini dan 

apa saja yang termasuk ke dalam korporasi. Korporasi merupakan sebuah 

perusahaan ataupun badan usaha yang terbilang sangat besar dan memiliki 

beberapa perusahaan yang nantinya dijalankan sebagai satu perusahaan besar. 

Untuk itu, berdasarkan pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan 

bahwa korporasi ini mengacu pada perusahaan-perusahaan dengan skala yang 

besar. 

Korporasi sebagai badan hukum memiliki keberadaan dan wewenang 

untuk melakukan pula perbuatan hukum yang nantinya diakui oleh hukum 

perdata. Jadi, artinya yaitu hukum perdata harus mengakui keberadaan 

korporasi serta memberikan wewenang untuk melakukan figur hukum. Oleh 

karena itu, jika menurut hukum pidana, firma, CV, PT, yayasan dan koperasi 

termasuk dan tergolong ke dalam korporasi. 

 

Pentingnya Struktur Organisasi dalam Perusahaan UMKM, Startup, dan 

Korporasi 

Secara umum struktur organisasi ini merupakan komponen-komponen 

pendiri dan juga penyusun dalam perusahaan yang mana nantinya 

menggambarkan adanya pembagian dari tugas atau pekerjaan. Untuk itu, 

mengenai hal ini tentunya ada beberapa hal yang membuat struktur organisasi 

dalam perusahaan UMKM, startup dan korporasi menjadi sangat penting, 

antara lain yaitu seperti: 

1. Memberikan kejelasan dalam tanggung jawab 

2. Menjelaskan kedudukan dan juga koordinasi dari masing-masing 

penyusun atau karyawan perusahaan 

3. Memberikan pekerjaan atau uraian tugas sesuai bidang masing-masing 

secara jelas 

4. Menjelaskan bagaimana jalur hubungan yang tergambarkan dalam 

masing-masing hierarki ataupun jenjang struktur organisasi dalam 

perusahaan 

 

Susunan Struktur Organisasi Perusahaan UKM, Startup, dan Korporasi 

Ketika perusahaan menunjukkan kemajuan tentu niat investor akan 

meningkat. Jadi, dengan begitu struktur organisasi dalam perusahaan juga 

akan semakin kompleks.  
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Susunan struktur organisasi tersebut maka berikut ini ada pembagian 

struktur organisasi berdasarkan fungsinya: 

1. Susunan Struktur Organisasi Perusahaan UMKM 

Dalam perusahaan UKM tentu ada banyak hal yang perlu kita ketahui 

salah satunya tentang susunan struktur organisasi. Jadi, dalam organisasi 

perusahaan tentu ada beberapa susunan yang wajib ada, antara lain seperti: 

 Direksi 

 Direktur utama 

 Direktur 

 Manajer 

 Administrasi dan gudang 

 Divisi regional 

 

2. Susunan Struktur Organisasi Perusahaan Startup 

Struktur organisasi dalam perusahaan startup yang baik menjadi salah 

satu faktor kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, dalam 

perusahaan startup juga memiliki beberapa susun struktur organisasi, seperti: 

 CEO (Chief Executive Officer) 

 CTO (Chief Technology Officer) 

 CFO (Chief Financial Officer) 

 CMO (Chief Marketing Officer) 

 COO (Chief Operating Officer) 

 WP Penjualan (Wakil Presiden Penjualan) 

 

3. Susunan Struktur Organisasi dalam Korporasi 

Setiap perusahaan memang membutuhkan struktur organisasi begitu 

pula dengan korporasi tersebut. Istilah ini tentu merujuk pula pada sebuah 

perusahaan seperti PT, Firma, CV dan bank yang mana memang tergolong ke 

dalam korporasi. Berikut ini ada beberapa informasi mengenai susunan 

struktur organisasi dalam korporasi, antara lain seperti: 

 Direksi 

 Direktur utama 

 Wakil Direktur 

 Direktur Keuangan 

 Direktur Personalia 

 Manajer 

 Manajer Personalia 

 Manajer Pemasaran 



19 

 Manajer Pabrik 

 ADM & Pergudangan 

 Divisi Regional 

Oleh karena itulah, membangun sebuah bisnis ataupun perusahaan tentu 

membutuhkan perencanaan yang baik dan matang termasuk pula mengenai 

struktur organisasi perusahaan. Adanya struktur organisasi tersebut maka 

rencana pengembangan bisnis pun akan menjadi lebih mudah dan ditargetkan 

dengan baik. Oleh sebab itulah, dari beberapa susunan yang ada dalam 

struktur organisasi dari masing-masing perusahaan tentu nantinya akan 

membuat perusahaan tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, 

efisien, dan efektif. 
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BAB 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAJEMEN KEUANGAN UMKM 
 

 

 

 

Ketika organisasi UMKM merencanakan suatu anggaran, mengatur penggunaan 

anggaran dengan baik, kemudian melaksanakan program-program yang sudah 

dianggarkan serta mengendalikannya, maka itulah yang dimaksud dengan 

manajemen keuangan sektor UMKM  

(Prof. A. Affandi) 

 

Setiap bisnis membutuhkan struktur keuangan yang menghasilkan laba 

agar tetap bisa persisten dan kredibel sehingga dibutuhkan pengusaha 

berkemampuan manajemen keuangan yang baik untuk membawa bisnis 

mereka menuju kesuksesan. Namun, tidak semua pemilik bisnis mahir dalam 

menangani keuangannya sehingga bukanlah alasan untuk menyerah dalam 

dunia bisnis, melainkan perlu mempelajari cara membangun manajemen 

keuangan. 
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Saat mulai berkecimpung di dunia bisnis, UMKM tidak hanya 

diharuskan untuk menemukan modal, tetapi juga diharuskan untuk 

menghemat berbagai pengeluaran dan menghasilkan laba untuk menghidupi 

ekosistem bisnis. 

 

4.1. Cara Membangun Manajemen Keuangan UMKM yang Baik 

Berikut enam cara membangun manajemen keuangan yang baik bagi UMKM: 

1. Hindari Kredit Mahal 

Portofolio sukses yang menguntungkan UMKM baik di masa sekarang 

dan masa depan yang terpenting untuk mengelola keuangan usaha kecil 

adalah untuk menetapkan tujuan keuangan. Penggunaan dana yang optimal 

adalah kunci kesuksesan bagi pemilik bisnis yang mapan di pasar yang 

kompetitif, pebisnis startup ataupun pelaku UMKM. Dalam periode 

pertumbuhan bisnis, biaya kredit sangat berpengaruh secara signifikan. Jangan 

sampai pengeluaran bisnis membengkak hanya karena harus melunasi pokok 

dan bunga utang. Hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok mahal dan 

berbunga tinggi agar tidak gagal bayar. Tetapkan tujuan pemakaian keuangan 

bisnis dengan menekan pengeluaran dan meraih profitabilitas lebih awal. 

 

2. Fokus pada Hal-Hal Berbau Biaya 

Pada tahap awal memulai UMKM ataupun ketika sedang masa 

pertumbuhan bisnis, bijaksana untuk tetap menjaga biaya atau pengeluaran 

bisnis tetap serendah mungkin. Kebiasaan menghabiskan uang untuk berbagai 

biaya atau pengeluaran yang tidak penting dan tidak relevan bagi tujuan bisnis 

harus dihindari. Merencanakan anggaran selama periode satu tahun untuk 

pengeluaran besar seperti sewa, payroll penggajian, pajak, bunga, Harga 

Pokok Penjualan (HPP), utang, utilitas, dan biaya operasional lainnya dapat 

membantu mengurangi beban keuangan. Hal ini juga akan membantu 

memastikan posisi arus kas tetap kuat bahkan di waktu bisnis sedang 

terpuruk. Setelah selesai dengan urusan administratif seperti pendaftaran 

bisnis dan lainnya, harus membuka rekening bank komersial bagi bisnis. 

 

3. Rekening Pribadi dan Bisnis Haruslah Dipisah  

Menahan batas antara kedua jenis tabungan ini akan memberi Anda 

penghitungan yang lebih mudah dan tepat pada akhir tahun keuangan. Ini juga 

akan menghilangkan situasi krisis uang kas dalam bisnis yang disebabkan 

karena penarikan untuk pengeluaran pribadi. Patuhi pemisahan pinjaman dan 
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kartu kredit untuk bisnis Anda secara ketat, dan jangan menggunakannya 

untuk keperluan pribadi Anda. 

 

4. Pantau dan Evaluasi Secara Konsisten Pergerakan Keuangan 

Bisnis UMKM  

Aliran uang bisnis harus diketahui apapun jenis dan ukuran bisnisnya 

secara detail dan efisien untuk keperluan manajemen keuangan. Kegiatan ini 

sulit dilakukan secara konsisten dan persisten, tetapi harus diketahui setiap 

uang yang digunakan dan diterima dari transaksi bisnis dan melacak semua 

pergerakan modal secara teratur. Laporan arus kas bisnis harus ada untuk 

evaluasi sehingga membantu menentukan area mana yang berkinerja paling 

efisien dan di sektor mana perlu pengendalian. Data ini diperlukan untuk 

mengembangkan anggaran agar lebih realistis dan mempertahankan kemajuan 

bisnis Anda. 

 

5. Negosiasi dengan Vendor atau Supplier Sebelum Kontrak 

Bernegosiasi dengan vendor sebelum menandatangani kontrak dan 

meminta penawaran terbaik adalah suatu keputusan yang cerdas dan bijak 

untuk manajemen keuangan UMKM. Negosiator yang sukses adalah orang 

yang mengetahui kebutuhan dan harga terbaik sebelum mereka mulai 

menegosiasikan apa yang ingin mereka dapatkan. Periksa syarat-syarat 

pembelian seperti denda keterlambatan pembayaran dan masa tenggang 

pelunasan pembelian. Banyak vendor yang akan memberikan diskon terhadap 

pembelian dengan kuantitas besar dan pelunasan pembelian sebelum tiga 

puluh hari. Manfaatkan hal ini untuk menekan pengeluaran terhadap 

pembelian persediaan bisnis.  

 

6. Investasi terhadap Software Akuntansi 

Bisnis berskala besar biasanya memiliki akuntan yang menggunakan 

software akuntansi profesional untuk pemrosesan terkait akuntansi dalam 

bisnis. Namun, dengan kemajuan teknologi dan informatika, siapa pun dapat 

menguasai dasar-dasar akuntansi dan memastikan catatan keuangan mereka 

secara teratur dengan menggunakan software akuntansi berkualitas tinggi. 

Software akuntansi dapat mengelola keuangan bisnis lebih mudah, mulai dari 

memonitor kondisi keuangan lewat laporan keuangan, mengelola stok barang, 

software gudang, aset perusahaan, tagihan, penjualan, membayar pajak, dan 

masih banyak lagi. Selain memaksimalkan pengelolaan manajemen keuangan, 

transaksi bisnis, dan pelaporan keuangan, dengan program akuntansi 
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terlengkap untuk UMKM jurnal juga bisa mengetahui nilai pajak dari setiap 

transaksi pembelian dan penjualan bisnis. Bahkan pelaporan dan pembayaran 

pajak bisa dilakukan secara instan lewat jurnal. 

 

4.2. Fitur Aplikasi Software 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memiliki peranan yang 

tidak sedikit dalam pengembangan Indonesia, khususnya pada sektor 

ekonomi. UMKM adalah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem 

ekonomi kerakyatan di mana UMKM sendiri memiliki peranan untuk 

menghilangkan kesenjangan antargolongan, pengurangan kemiskinan dengan 

cara membuka lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan perekonomian daerah, bahkan memberikan dampak positif 

pada ketahanan ekonomi nasional. Saat ini pengembangan UMKM menjadi 

salah satu hal penting yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini bukan 

hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tetapi juga untuk masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan. 

Pengembangan UMKM sendiri terdiri dari berbagai aspek 

seperti manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), modal, 

pendidikan dan teknologi. Teknologi dalam peranannya mengembangkan 

UMKM adalah untuk membantu para pelaku bisnis mempercepat 

produktivitas dalam suatu usaha yang tentu saja akan memengaruhi tingkat 

pendapatan. Seperti penggunaan teknologi pada proses akuntansi 

UMKM yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah para pelaku 

bisnis membuat laporan dan alur kas UMKM atau aplikasi lain untuk 

menunjang strategi pemasaran UMKM. Penting sebagai pelaku bisnis untuk 

mengetahui dan memahami fitur-fitur apa sajakah di aplikasi yang dibutuhkan 

untuk menunjang proses akuntansi usaha. 

 

Berikut Merupakan Fitur-Fitur Penting Software Akuntansi yang 

Dibutuhkan UMKM 

Contoh Fitur Aplikasi HRIS untuk UMKM 

Klikpajak adalah sebuah aplikasi pajak dari Mekari yang merupakan 

sebuah solusi mudah untuk bayar dan lapor pajak di Indonesia. Aplikasi ini 

sudah resmi dari Ditjen Pajak dan bisa memberikan solusi perpajakan yang 

aman, mudah dan bisa terintegrasi dengan aplikasi Jurnal. Lalu contoh fitur 

aplikasi UMKM atau UKM Klikpajak ini adalah sebagai berikut: 

 E-Bupot 

 Faktur Pajak 
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 Bayar Pajak Online 

 Lapor Pajak 

 Arsip Pajak 

 

Contoh Fitur Aplikasi Pajak untuk UMKM 

Aplikasi HRIS Talenta adalah salah satu contoh aplikasi untuk UMKM 

yang mendukung agar bisnis Anda senantiasa produktif. Beberapa fitur utama 

yang dimiliki oleh Talenta adalah untuk proses payroll, absensi online dan 

beberapa lainnya. Untuk daftar fitur Talenta HRIS selengkapnya adalah 

sebagai berikut ini: 

 Fitur Payroll 

 Fitur HRIS 

 Fitur Performance Management 

 Fitur Expense Management 

 Fitur Attendance 

 Fitur Flexible Benefit 

 Fitur Employee Self Service 

 

Contoh Fitur Platform App Akuntansi untuk UMKM 

Manajemen Faktur 

Faktur adalah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar 

barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan pembayaran. 

Karena itulah, faktur merupakan salah satu hal yang sangat terkait pada bisnis 

UMKM. Sebuah UMKM perlu software akuntansi yang harus memiliki fitur 

manajemen faktur untuk dapat membantu memaksimalkan Anda dalam 

mengelola faktur usaha. 

Beberapa keunggulan yang dimiliki fitur manajemen faktur adalah: 

 Terdapat template faktur profesional yang bisa dipilih dan 

personalisasikan sesuai dengan bisnis dan kebutuhan 

 Membantu mengelola tagihan klien dan melihat riwayat transaksi yang 

sudah dilakukan 

 Terintegrasi dengan email sehingga memudahkan untuk mengirimkan 

faktur langsung melalui email 

 Membantu melakukan perhitungan pajak dari faktur, mengintegrasi 

faktur ke dalam laporan keuangan 

 Membantu mengirimkan pengingat kepada klien Anda untuk faktur 

yang belum dibayarkan 
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Lalu Contoh Fitur Aplikasi untuk UMKM yang Lain 

Fitur Manajemen Biaya 

Biaya adalah sejumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk membuat 

suatu produk atau jasa, baik yang sudah ada atau dalam proses perencanaan. 

Penting untuk memastikan biaya yang dikeluarkan tidak 

melebihi anggaran yang telah ditetapkan, hal ini untuk mencegah keuangan 

bisnis Anda menjadi tidak sehat. Karena itulah aplikasi untuk kebutuhan 

proses akuntansi yang baik haruslah memiliki fitur manajemen biaya yang 

baik pula. Hal ini menjadi wajib untuk bisa mengategorisasikan biaya dan 

melacak jumlah biaya yang dikeluarkan untuk suatu barang atau jasa. Fitur ini 

juga akan memudahkan melacak jumlah biaya yang belum terbayar. 

 

Pengelolaan Stok Barang 

Keberadaan fitur stok barang pada aplikasi software untuk UMKM sangat 

berguna untuk membantu mendapatkan jumlah stok secara langsung. Data 

perhitungan jumlah persediaan akan ter-update secara real time. Hal ini akan 

memudahkan mengetahui harga jual rata-rata suatu produk dan mengetahui stok 

apa saja yang kosong. Selain data mengenai jumlah stok barang, fitur ini juga 

dapat memberikan data mengenai produk mana yang paling tinggi penjualannya 

yang akan memberikan insight untuk pergerakan bisnis ke depannya. Karena itu 

lah, fitur pengelolaan stok barang juga merupakan salah satu fitur penting yang 

harus dimiliki software akuntansi yang digunakan. 

 

Manajemen Laporan Keuangan 

Last but not least, contoh aplikasi UMKM untuk akuntansi yang harus 

dimiliki adalah fitur manajemen laporan keuangan. Fitur ini akan membantu 

bisnis UMKM Anda membuat laporan keuangan dengan mudah. Fitur ini 

akan membantu mengukur kas yang digunakan dan menunjukkan bagaimana 

kas tersebut berpindah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan 

memudahkan melihat arus kas bisnis dengan lebih transparan dan mendetail 

sehingga meminimalisasi kemungkinan adanya fraud. Dengan begitu, akan 

lebih mudah menghitung laba rugi bisnis dan memanfaatkan fitur laporan 

keuangan yang ada. Semua ini bisa dilakukan secara otomatis karena dibantu 

oleh sistem yang dimiliki software akuntansi tersebut. Tentunya pekerjaan 

untuk membuat laporan keuangan akan lebih mudah dan efisien. 

Beberapa fitur yang telah disebutkan di atas bisa sangat membantu 

dalam mengembangkan bisnis UMKM Anda. Jadi sebelum memiliki aplikasi 

akuntansi yang mana yang akan digunakan untuk mengelola keuangan, 

pastikan sudah memiliki fitur-fitur tersebut.  
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PERILAKU ORGANISASI DALAM UMKM 
 

 

 

 

Perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi yang 

memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan (baik kinerja individual, 

kelompok maupun organisasi) disebut perilaku organisasi 

(Prof. J. Suteja) 

 

5.1. Perilaku Organisasi 

Dalam teori organisasi telah dikemukakan bahwa unsur-unsur yang 

biasa terdapat dalam organisasi antara lain wadah, aktivitas, kebersamaan, 

orang dan tujuan. Dari semua unsur yang ada subjeknya adalah manusia 

sehingga unsur lain hanya akan bermanfaat jika diberdayakan oleh manusia. 

Dengan demikian, aktivitas organisasi secara keseluruhan tergantung kepada 

aktivitas manusia dalam organisasi tersebut. Secara lebih spesifik, aktivitas 

organisasi bergantung kepada kemampuan personal, yang dalam ilmu 

organisasi digunakan istilah perilaku organisasi. 
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Robbins yang dialih bahasakan oleh Diana Anggelica (2008:10-13) 

mengemukakan bahwa: perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang 

menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur 

terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu 

pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi.  

Perilaku organisasi berkaitan dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, 

perputaran karyawan, produktivitas, kinerja manusia dan manajemen. 

Selanjutnya berkaitan juga dengan inti motivasi, perilaku, dan kekuatan 

pemimpin, komunikasi antarpersonal, struktur, dan proses kelompok, 

pembelajaran, persepsi dan pengembangan sikap, proses perubahan, konflik, 

rancangan kerja dan stres kerja. 

Menurut Widodo (2000:4), perilaku organisasi dapat dipelajari dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan sumber daya 

manusia, (suportif), pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas dan 

pendekatan sistem. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, 

para manajer diharapkan memperoleh informasi yang memadai untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan menuju 

pengelolaan organisasi yang efektif. 

Dari kutipan tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa objek kajian 

utama dari ilmu perilaku organisasi adalah individu, kelompok, dan struktur. 

Selanjutnya dibahas juga tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk 

memahami apa yang didapatkan dari perilaku ketiga hal tersebut, yang 

bertujuan agar organisasi berjalan secara lebih efektif. Intinya perilaku 

organisasi terkait dengan studi mengenai apa yang dilakukan individu dalam 

suatu organisasi dan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kinerja 

organisasi. Implikasinya, pembahasan perilaku organisasi akan berhubungan 

erat dengan pekerjaan individu, baik yang berposisi sebagai manajer maupun 

orang-orang yang berada di bawahnya. 

Robbins yang dialihbahasakan oleh Diana Anggelica (2008:12) 

mengemukakan lebih lanjut bahwa pembahasan perilaku organisasi akan 

menekankan pada perilaku yang berkaitan dengan “Pekerjaan, kerja, 

ketidakhadiran, perputaran karyawan, produktivitas, kinerja manusia, dan 

manajemen”. Kemudian akan berkaitan juga dengan inti motivasi, perilaku, 

dan kekuatan pemimpin, komunikasi antarpersonal, struktur, dan proses 

kelompok, pembelajaran, persepsi dan pengembangan sikap, proses 

perubahan, konflik, rancangan kerja, dan stres kerja. Dengan demikian, 

mempelajari perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting, baik secara 
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individu maupun kelompok, guna menyelaraskan antara tujuan individu 

dengan tujuan organisasi. 

Menurut Thoha, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang 

menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau 

suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan 

dari pengaruh organisasi terhadap manusia serta aspek yang ditimbulkan dari 

pengaruh manusia terhadap aspek organisasi. 

Menurut Fred Luthans, perilaku organisasi merupakan pemahaman, 

prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Tujuan praktis 

dari penelaahan dari studi ini adalah untuk mendeterminasi bagaimana 

perilaku manusia memengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 

Menurut Thoha, berbagai definisi tentang perilaku organisasi selalu bermula 

dari perilaku manusia dan atau lebih banyak menekankan pada aspek-aspek 

psikologi dari tingkah laku individu. 

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Duncan, adalah 

sebagai berikut: 

 Studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya bagian-bagian yang 

relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan 

tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi. Sehingga sejak uang 

merupakan bagian dari alasan orang untuk mencari pekerjaan, maka 

aspek ekonomi tertentu adalah relevan bagi ilmu perilaku organisasi. 

Demikian juga sejak tingkah laku orang dipengaruhi oleh performanya, 

maka psikologi juga relevan, termasuk juga sosiologi, untuk 

menjelaskan pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. 

 Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin mengenal bahwa individu 

dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang 

bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Sehingga perilaku organisasi 

juga memperhitungkan pula pengaruh struktur organisasi terhadap 

perilaku individu. 

 Walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku 

organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin 

bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga perilaku 

organisasi memberi alternatif cara bagaimana agar usaha-usaha 

individu itu bisa terkoordinir dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Catatan-catatan di atas menjelaskan bahwa banyak hal-hal penting 

tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu yang 

interdisipliner, yang dapat menarik sumber-sumber dari ilmu-ilmu yang lain. 

Perilaku organisasi juga memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan yang 
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https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen/116684
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perilaku/116744
https://www.dictio.id/t/apa-makna-ilmu-menurut-pandangan-islam/116581
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https://www.dictio.id/t/apa-makna-ilmu-menurut-pandangan-islam/116581
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preskriptif untuk usaha mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jika 

psikologi dan sosiologi berusaha menjelaskan pengertian tindakan-tindakan 

individu dan kelompok, perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan dari 

suatu ilmu. Ilmu ini berusaha mencari penggunaan ilmu tingkah laku dalam 

rangka mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 

Larry L. Cumming Presiden Akademi Manajemen di Amerika Serikat, 

memberikan suatu analisis perbedaan antara perilaku organisasi dengan 

disiplin lain yang erat hubungannya dengan ilmu perilaku, yaitu: 

 

Perilaku Organisasi dengan Psikologi Organisasi 

Psikologi organisasi membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat 

psikologi saja, sedangkan perilaku organisasi konstruksi penjelasannya 

berasal dari multi disiplin. Sedangkan kesamaannya adalah kedua bidang 

tersebut menjelaskan perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi. 

Perbedaan perilaku organisasi dengan teori organisasi didasarkan pada unit 

analisis dan pusat variabel tak bebas, Perilaku organisasi dirumuskan sebagai 

suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi 

dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Teori organisasi adalah studi 

tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. 

 

Perilaku Organisasi dengan Personel & Human Resources (P & HR) 

Perilaku organisasi lebih menekankan orientasi konsep, sedangkan P & 

HR menekankan pada teknik dan teknologi. Variabel-variabel tak bebas, 

seperti misalnya tingkah laku dan reaksi-reaksi yang efektif dalam organisasi, 

seringkali muncul pada keduanya. P & HR berada pada permukaan antara 

organisasi dan individu dengan menekankan pada pengembangan dan 

pelaksanaan sistem pengangkatan, pengembangan, dan motivasi dari individu-

individu dalam organisasi. 

Larry L. Cummings juga menekankan bahwa perilaku organisasi adalah 

suatu cara berpikir, penemuan beserta tindakan-tindakan pemecahan. Larry L. 

Cumming juga menyarankan beberapa sifat dari ilmu perilaku organisasi 

sebagai refleksi pendapat tersebut, yaitu: 

 Masalah dan persoalan-persoalan dirumuskan secara tipikal dalam bentuk 

kerangka kerja variabel tak bebas (independent variable) dan variabel 

bebas (dependent variable). Model ini berusaha mencari sebab akibat. 

 Bidang pengetahuan perilaku organisasi mendorong adanya suatu 

perubahan sebagai suatu hasil yang diinginkan oleh organisasi dan 

orang-orang yang berada dalam organisasi. 
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 Bidang pengetahuan perilaku organisasi melalui pengembangan pribadi, 

pertumbuhan person, dan pencapaian kepuasan diri. Bidang ini juga 

menekankan sisi yang lain yaitu operant learning, dan modifikasi tingkah 

laku (behavior modification), yang lebih merefleksi pada pengaruh 

lingkungan dibandingkan dengan aktualisasi diri (self actualization). 

 Bidang pengetahuan perilaku organisasi menjadi lebih berorientasi pada 

pelaksanaan kerja, dan hampir semua studi memasukkan suatu variabel 

tak bebas yang berupa organisasi pelaksanaan kerja ini pada 

orientasinya. 

 Bidang pengetahuan perilaku organisasi banyak dipengaruhi oleh 

norma-norma skeptis, kehati-hatian, replikasi, ilmu pengetahuan umum 

yang didasarkan pada kenyataan. Dengan kata lain, bidang pengetahuan 

perilaku mengikuti metode ilmiah (scientific management). 

Menurut Joe Kelly, perilaku organisasi dapat dipahami lewat suatu 

penelaahan dari bagaimana organisasi itu dimulai, tumbuh, dan berkembang, 

dan bagaimana pula suatu struktur, proses, dan nilai dari suatu sistem tumbuh 

bersama-sama yang memungkinkan mereka dipelajari dan disesuaikan pada 

lingkungan. Pandangan ini memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem 

tempat tinggal (a living system), sebagai suatu raksasa “amoeba” yang hidup 

di tempat tinggalnya sendiri. 

Titik berat dari pemahaman perilaku organisasi adalah pada tingkah 

laku dari organisasi, dan bagaimana perilaku dari anggota-anggota organisasi 

memengaruhi organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Joe Kelly, bahwa 

perilaku organisasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem studi 

dari sifat organisasi seperti misalnya: bagaimana organisasi dimulai, tumbuh, 

dan berkembang serta bagaimana pengaruhnya terhadap anggota-anggota 

sebagai individu, kelompok-kelompok pemilih, organisasi-organisasi lainnya, 

dan institusi-institusi yang lebih besar. 

Pengertian dari rumusan Kelly menjelaskan bahwa perilaku organisasi 

di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak 

dan perilaku individu di pihak lain. Selain hal tersebut, untuk memahami 

perilaku organisasi sementara sarjana berpendapat, sebaiknya diketahui dari 

ilmu perilaku itu sendiri (behavioral science). Ilmu ini mencoba menelaah 

perilaku secara sistematis. Secara umum dikatakan bahwa ilmu perilaku 

merupakan salah satu dari tiga divisi penelaahan keilmuan yang dua di 

antaranya ialah ilmu fisik dan biologi. Walaupun dibandingkan dengan 

biologi dan ilmu fisik, ilmu perilaku masih jauh lebih muda sebagai suatu 

bidang ilmu pengetahuan. 
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Karakteristik Perilaku Organisasi 

Dalam mempelajari perilaku organisasi, dipusatkan dalam tiga 

karakteristik yaitu: 

1. Perilaku 

Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam 

organisasi sehingga untuk memahami perilaku organisasi maka terlebih dulu 

harus dipahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. 

 

2. Struktur 

Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam 

organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, 

bagaimana pekerjaan itu diatur dalam bagan organisasi. Struktur organisasi 

berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam 

organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. 

 

3. Proses 

Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota 

organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, 

proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama 

dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses 

organisasi tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. 

 

5.2. Hubungan Beberapa Bidang Ilmu terhadap Perilaku Organisasi 

 

 

Gambar 5.1. Hubungan Beberapa Bidang Ilmu terhadap Perilaku Organisasi 
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Ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang 

bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi adalah: 

1. Psikologi 

Ilmu psikologi memberikan sumbangannya terhadap perilaku 

organisasi terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam 

organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi mencoba untuk 

memahami, meramalkan dan mengendalikan perilaku seseorang dalam 

organisasi. 

 

2. Sosiologi 

Ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia 

dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku 

organisasi terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam 

organisasi. 

 

3. Antropologi 

Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan 

lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-

kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau 

budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok 

yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga 

organisasi membentuk budaya tertentu untuk memengaruhi pola pikir dan 

perilaku anggota organisasi. 

 

4. Politik, Sejarah, dan Ekonomi 

Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di 

dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam 

proses memengaruhi, pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu 

sejarah terutama tentang sejarah dari pemimpin-pemimpin besar di masa 

lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa model dari ilmu 

ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan 

pada suatu pilihan. Model-model ekonomi tersebut memberikan sumbangan 

yang berarti terutama dalam proses pengambilan keputusan. 
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PENGENDALIAN INTERNAL 
UNTUK UMKM 

 

 

 

 

Melalui pengendalian internal, suatu organisasi UMKM akan terjamin agar tujuan 

yang ditetapkan akan dapat dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan UMKM 

dapat dipercaya serta kegiatan UMKM sejalan dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku 

(Dr. D. Sukmayana) 

 

6.1. Pengendalian Internal 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:319.2) efektivitas 

pelaksanaan pengendalian internal adalah sebagai: efektivitas suatu proses 

yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
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golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Adapun menurut Mulyadi (2008:165), sistem pengendalian internal 

adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara  terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Dari definisi-definisi tersebut di atas, walaupun terdapat perbedaan 

secara umum dapat disimpulkan bahwa kompetensi pelaksana pengendalian 

internal penting bagi suatu organisasi karena merupakan suatu kompetensi 

dalam melakukan proses dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

 

Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Pickett (2010:258), sistem pengendalian internal 

memiliki tiga tujuan sebagai berikut: 

1. Effectiveness and efficiency of operations. 

2. Reliability of financial reporting. 

3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Menurut Alvin A. Arens (2008:370) manajemen memiliki tiga tujuan 

umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif adalah:  

1. Reliabilitas Pelaporan Keuangan . Dalam hal ini manajemen 

bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, 

kreditor, dan pemakai lainnya. 

2. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan. Section 404 mengharuskan semua 

perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan 

pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

3. Efisiensi dan Efektivitas Operasi. Pengendalian dalam perusahaan akan 

mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk 

mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2008:163) tujuan pengendalian intern 

akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Mendorong efisiensi  
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4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

 

Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Arens (2008:274), komponen pengendalian 

internal, di antaranya: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment). Menetapkan suasana 

suatu organisasi yang memengaruhi kesadaran akan pengendalian dari 

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari 

semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan 

disiplin dan struktur. 

2. Penilaian risiko (risk assessment). Penilaian risiko merupakan 

pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan 

terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar 

mengenai bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Aktivitas pengendalian (control activities). Aktivitas pengendalian 

adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan 

keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. 

Kebijakan dan prosedur ini memberi keyakinan bahwa tindakan yang 

diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam 

pencapaian tujuan entitas. 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication). 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil 

yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas 

mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di 

dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem 

pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

5. Pemantauan (monitoring). Pemantauan adalah proses penilaian kinerja 

pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh 

personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada 

tahap desain maupun pengoperasian pengendalian.  

Adapun di dalam SPAP (2011:319.2), pengendalian internal terdiri dari 

lima komponen yang saling terkait berikut ini: 

1. Lingkungan pengendalian. Menetapkan corak suatu organisasi, 

memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern, menyediakan disiplin dan struktur.  
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2. Penaksiran risiko. Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang 

relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko harus dikelola.  

3. Aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu 

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

4. Informasi dan komunikasi. Pengidentifikasian, penangkapan, dan 

pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 

memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.  

5. Pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu.  

 

Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pengendalian Internal 

Menurut COSO (2008), yang menjadi pihak yang bertanggung jawab 

atas pengendalian internal adalah “semua orang dalam organisasi yaitu 

manajemen, dewan direksi, komite audit, dan personel lainnya bertanggung 

jawab terhadap pengendalian internal karena semua orang dalam organisasi 

memiliki peran dalam pengendalian internal sehingga pengendalian internal 

tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu anggota yang tidak 

menjalankan perannya dalam pengendalian internal.”  

 

Keterbatasan Pengendalian Internal 

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal menurut 

Mulyadi (2008: 163) adalah: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel 

lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang 

diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya 

informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lainnya. 

2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat 

terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat 

kesalahan berupa membuat kelalaian, tidak adanya perhatian. 

Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel dapat 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan 

disebut dengan kolusi, kolusi dapat mengakibatkan bobolnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi aktiva 

perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 
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4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan 

atau prosedur yang ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti 

keuntungan pribadi, manajer, penyajian kondisi keuangan yang 

berlebihan atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 

pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 

dari pengendalian internal tersebut karena pengukuran secara tepat baik 

biaya maupun manfaat biasanya mungkin tidak dilakukan, manajemen 

harus diperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan 

mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal. 

Keterbatasan-keterbatasan di atas dapat menyebabkan tujuan dari suatu 

organisasi tersebut tidak dapat tercapai. Akan tetapi dengan adanya 

pengendalian internal dapat meminimalisasi kesalahan ataupun penyimpangan 

yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi. 

Keterbatasan sistem pengendalian intern dikemukakan pula oleh Indra 

Bastian (2007:10) sebagai berikut: tidak ada sistem pengendalian intern yang 

dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta 

kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh: 

1. Pengendalian intern yang bergantung pada pemisahan fungsi dapat 

dimanipulasi dengan kolusi 

2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu atau oleh manajemen 

3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, 

tidak diperhatikan maupun kelelahan. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pelaksanaan pengendalian internal adalah Merupakan proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal diukur dengan 

lima dimensi, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian, yang diukur dengan indikator-indikator: 

a. Integritas dan nilai-nilai etis 

b. Komitmen pada kompetensi 

c. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 
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e. Struktur organisasi 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

2. Efektivitas penilaian risiko, yang diukur dengan indikator-indikator: 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko 

b. Menilai signifikansi risiko dan kemungkinan terjadinya 

c. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko 

3. Efektivitas aktivitas pengendalian, yang diukur dengan indikator-

indikator: 

a. Pemisahan tugas yang memadai 

b. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas 

c. Dokumen dan catatan yang memadai 

d. Pengendalian fisik atas aset dan catatan 

e. Pemeriksaan independen atas kinerja 

4. Efektivitas pelaksanaan informasi dan komunikasi, yang diukur dengan 

indikator-indikator: 

a. Keterjadian 

b. Kelengkapan 

c. Keakuratan 

d. Posting dan pengikhtisaran 

e. Klasifikasi 

f. Penetapan waktu 

5. Efektivitas pelaksanaan pemantauan, yang diukur dengan indikator-

indikator: 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit 

 

6.2. Pengendalian Intern di UMKM 

Shanmugam, et al. (2012) mengemukakan bahwa usaha kecil dan 

menengah lebih rentan terhadap kecurangan oleh karyawan dan memiliki 

kemungkinan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

besar. Penerapan pengendalian intern di suatu entitas akan bergantung salah 

satunya pada ukuran perusahaan. Pada kenyataannya akan lebih sulit 

melakukan pemisahan tugas yang memadai pada perusahaan kecil 

dikarenakan keterbatasan jumlah karyawan yang dimiliki (Tunggal: 1995).  

Selain itu, Grollman dan Colby (1978) mengemukakan masalah yang 

biasa dihadapi oleh perusahaan berskala kecil dalam penerapan internnya 
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adalah prosedur yang tidak dirancang secara formal, kurangnya pengalaman 

manajemen di bidang keuangan, tidak adanya pemisahan fungsi pekerjaan, 

akses terhadap harta kekayaan perusahaan terbuka untuk karyawan serta 

sistem pelaporan, perencanaan, analisis dan pengawasan masih informal. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perancangan sistem pengendalian intern untuk perusahaan kecil akan sulit 

apabila mengacu pada sistem pengendalian intern pada perusahaan besar. 

Pengendalian intern yang diterapkan harus mempertimbangkan cost and 

benefit yang akan muncul, dalam artian manfaat yang diperoleh dari 

penerapan konsep pengendalian intern tersebut dinilai lebih besar daripada 

biaya yang dikeluarkannya. Snyder (1989) pada Journal of Small Business 

Management dalam penelitiannya yang berjudul “Using Internal Control to 

Reduce Employee Theft in Small Business” mengemukakan bahwa penerapan 

konsep pengendalian intern pada perusahaan kecil bertujuan untuk 

mengamankan harta kekayaan perusahaan dari tindak kecurangan yang 

mungkin dilakukan oleh karyawannya.  

Snyder pun berpendapat bahwa pandangan antara pemilik dan 

karyawan mengenai konsep pengendalian intern harus sejalan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Snyder (1989) menyebutkan bahwa 

perusahaan kecil memiliki sebagian besar subkomponen pengendalian intern 

yang menyangkut kas dan sebagian yang lain mengenai persediaan, 

penggajian, utang, piutang, usaha umum serta investasi dengan total 

keseluruhan subkomponen tersebut berjumlah 41.  

Selain penelitian Snyder (1989), penelitian Stelzer (1964) pun 

memfokuskan pada hal yang sama. Penelitian tersebut menghasilkan 

kuesioner pengendalian internal (internal control questionnaire) bagi 

perusahaan kecil yang mengupas masalah pengendalian intern pada ranah 

umum, akuntansi, penjualan, penagihan, penerimaan kas, pengeluaran kas, 

persediaan dan pembelian barang dagang, penggajian serta aktiva tetap 

sehinga dapat menjadi model acuan bagi perusahaan kecil untuk 

maksimalisasi pengelolaan perusahaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Kamalah Saadah (2019) bahwa 

pengendalian intern yang diterapkan UMKM di Kota Bandung masih 

terbilang cukup baik dan belum efektif. Penyebabnya adalah struktur 

organisasi yang sangat sederhana dan rangkap deskripsi pekerjaan, juga 

analisis biaya dan manfaat yang cenderung kurang mendukung pelaksanaan 

pengendalian intern secara penuh. Selain itu, terdapat beberapa subkomponen 

pengendalian intern yang belum maksimal diterapkan oleh UMKM di Kota 
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Bandung, yakni investasi dan penjualan. Hal ini disebabkan para pelaku 

UMKM cenderung memandang penggunaan safe deposit box masih dinilai 

tidak efisien serta tidak adanya fungsi atau bagian dalam perusahaan yang 

memfokuskan pada hal terkait administratif. Mengacu pada kesimpulan di 

atas, penulis membuat suatu rekomendasi agar para penggiat UMKM 

diberikan sosialisasi dan workshop berkesinambungan khusus mengenai topik 

pengendalian intern. Program ini dapat dilakukan dengan basis kerja sama 

antara pembina UMKM wilayah tertentu dengan pihak akademisi atau 

institusi pendidikan tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat. 

Selain itu, pemantauan yang berkelanjutan dari pembina UMKM pun 

diperlukan agar penggiat UMKM dapat menerapkan pengendalian intern 

secara konsisten. 
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KOMITMEN ORGANISASI DALAM UMKM 
 

 

 

 
DALAM UMKM 

Apabila semua unsur dalam suatu organisasi UMKM memiliki kepercayaan yang 

kuat terhadap organisasi nya, penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai 

sebuah organisasi UMKM, keinginan kuat untuk memelihara hubungan yang kuat 

dengan organisasi UMKM, dan kesiapan serta kesediaan untuk menyerahkan usaha 

keras demi organisasi UMKM, maka akan terbentuk komitmen organisasi UMKM 

yang kuat  

(Dr DK. Priatna) 

 

7.1. Komitmen Organisasi 

Pengertian komitmen organisasi menurut Gibson, Ivancevich, dan 

Donnelly (2009) adalah „a sense of identification, loyalty, and involment 

expressed by an employee toward the organization or unit of the 

organization’. 
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Selain itu menurut A. Ikshan dan M. Ishak (2005:35) komitmen 

organisasi merupakan “tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu”. Sementara itu, 

Richard M. Steers (2005:50) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: 

„Rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 

pegawai terhadap organisasinya.‟  

Sementara itu, Sweeney dan McFarlin (2002:237) menguraikan bahwa 

terdapat sekurang-kurangnya tiga komponen dari komitmen, yaitu “Affective 

commitment normative commitment, and continuance commitment”. Lebih 

lanjut diuraikannya sebagai berikut: 

1. Affective commitment mengacu pada emosi dan identifikasi dengan 

organisasi. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa affective 

commitment sudah merupakan komitmen afektif pekerja tinggi 

sehingga bentuk-bentuk komitmen yang lain menjadi kurang penting. 

2. Normative commitment. Komitmen ini mengacu pada perasaan pekerja 

atas kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikannya atau karena 

adanya tekanan dari pihak lain. Sekalipun secara eksternal dapat 

menghasilkan komitmen yang kurang kuat, namun menunjukkan 

dampak positif pada organisasi. 

3. Continuance commitment. Komitmen ini mengacu pada fakta bahwa 

kadang-kadang orang komit kepada organisasi berdasarkan analisis cost 

benefit yang rasional, dengan membandingkan antara tetap dalam 

organisasi atau akan meninggalkan organisasi. Perbandingan ini 

tentunya tergantung pada kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang 

lebih baik dari organisasi lain. 

Meyer dan Allen dalam Ricky Eka Putra (2005) membedakan 

komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu: 

1. Komitmen afektif (affective commitment) berkaitan dengan emosional, 

identifikasi dan keterlibatan di dalam suatu organisasi sehingga 

memengaruhi perilakunya terhadap tugas yang diterimanya. Perilaku 

dimaksud adalah perilaku positif yang menunjang penyelesaian tugas 

dengan baik. Indikator dari komitmen ini adalah: 
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a. Kemauan bekerja keras adalah sikap diri untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya yang telah diberikan secara sungguh-sungguh 

b. Adanya usaha untuk memajukan organisasinya guna mencapai 

tujuan adalah sebuah sikap mental yang ingin memberikan nilai 

tambah bagi organisasi 

2. Komitmen normatif (normative commitment) merupakan perasaan-

perasaan aparatur tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada 

organisasi, dan juga menunjukkan adanya dimensi moral yang 

berdasarkan pada kesadaran akan adanya kewajiban dan tanggung 

jawab yang harus dipikul. Indikator dari komitmen ini adalah: 

a. Mematuhi aturan yang berlaku adalah sikap mental untuk mentaati 

peraturan yang berlaku 

b. Memandang nilai dan tujuan organisasi sama dengan nilai dan 

tujuan pribadi adalah sikap mental yang ada dalam diri yakni 

sebagai seorang pelayan masyarakat yang wajib memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan bidang 

tugasnya 

3. Komitmen kontinu (continuance commitment) berarti komitmen 

berdasarkan persepsi aparatur tentang kerugian yang akan dihadapinya 

jika ia meninggalkan organisasi. Usaha membandingkan manfaat yang 

diterima dan kerugian yang akan diderita apabila meninggalkan 

organisasinya yang sekarang ini. Indikator dari komitmen ini adalah: 

a. Bertanggung jawab terhadap organisasi adalah sikap mental seorang 

aparatur untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, 

berada di tempat pada segala kesempatan, dan mengutamakan 

kepentingan pekerjaan di atas kepentingan pribadi 

b. Keterlibatan dalam pekerjaan adalah melibatkan diri secara penuh 

dalam setiap pekerjaan dengan ikhlas 

Berdasarkan uraian di atas, maka komitmen organisasi dalam penelitian 

ini adalah merupakan rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 

organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 

kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota 

organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap 

organisasinya. Komitmen organisasi diukur dengan tiga dimensi, yaitu: 

1. Affective Commitment, yang diukur dengan indikator: 

a. Sikap kerja 

b. Usaha mencapai tujuan  
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2. Continuence Commitment, yang diukur dengan indikator: 

a. Tanggung jawab 

b. Keterlibatan 

3. Normative Commitment, yang diukur dengan indikator: 

a. Kepatuhan dan ketaatan 

b. Kesamaan nilai 

 

7.2. Komitmen Organisasi dalam UMKM 

Berdasarkan paparan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2017 jumlah UMKM 

diproyeksikan mencapai 62.92 juta unit usaha dan merupakan 99.99% dari 

pelaku usaha nasional, terdiri atas 62.1 juta unit usaha mikro (98.7%), 757 

ribu unit usaha kecil (1.2%) dan 58 ribu unit usaha menengah (0.09%). 

Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97.02% dari 

total penyerapan tenaga kerja yang ada, kontribusi usaha kecil tercatat 4.74% 

dan usaha menengah 3.11%. Kontribusi UMKM pada tahun 2017 terhadap 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60%, terdiri atas 

kontribusi usaha kecil 36.82%, usaha kecil 9.61% dan usaha menengah 

13.57% (Kemenkop dan UKM yang diolah dari data BPS, 2017).  

Dalam perekonomian nasional dan persiapan Indonesia menyongsong 

Masyarakat Ekonomi Asia tahun 2015, posisi UMKM Indonesia terhadap 

beberapa negara Asean yaitu Malaysia dan Thailand sebagai dua negara 

dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, produktivitas tenaga kerja UMKM 

di Indonesia jauh di bawah produktivitas Thailand dan Malaysia. 

Produktivitas merupakan salah satu indikator kinerja UMKM. Pada tahun 

2012 produktivitas UMKM di Indonesia hanya $1.355 sementara UMKM 

Malaysia mencapai $20.609 dan Thailand $12,263. Rata-rata pertumbuhan 

produktivitas tahun 2009-2012 untuk Indonesia, Thailand, Malaysia berturut-

turut adalah sebesar 4,9 persen, 6,1 persen, dan 9,5 persen (Bank Indonesia, 

2016). 

Keberadaan UKM masih menjadi pertanyaan. Meskipun dari sisi 

jumlah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, namun yang menjadi 

pertanyaan adalah bagaimana dengan kinerja UKM Indonesia apakah mampu 

bersaing dalam kancah global. Dari fenomena yang tersaji bahwa secara 

jumlah, unit usaha skala besar dengan hanya jumlah yang sangat kecil yaitu 

hanya 0.01% dari keseluruhan jumlah unit usaha yang ada di Indonesia namun 

kontribusi yang diberikan terhadap PDB mencapai 40%. Hal ini seharusnya 

bisa menjadi sebuah pemikiran bahwa jumlah unit usaha UMKM yang 
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mencapai 99.99% seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDB 

jauh lebih besar lagi dari yang sudah dicapai saat ini.  

Pertumbuhan jumlah unit UMKM yang sangat dominan juga tidak diikuti 

oleh tingkat produktivitas UMKM yang masih berada di bawah batas omzet skala 

usaha yang ditetapkan oleh pemerintah, ini artinya kinerja UMKM perlu 

mendapat sorotan secara lebih serius lagi jika Indonesia ingin meningkatkan daya 

saing UMKM pada masyarakat ekonomi ASEAN untuk tahun-tahun selanjutnya. 

Penelitian terkait peningkatan kinerja UKM saat ini telah banyak yang mengulas 

dalam hal kebijakan, persaingan, manajemen, pemodalan, peningkatan skill dan 

knowledge karyawan. Banyak dari kajian penelitian dalam upaya peningkatan 

kinerja pada skala UKM berfokus pada permasalahan aspek finansial.  

Guna mencapai kinerja yang optimal dan pertumbuhan yang signifikan 

UKM harus mampu memilih, mengembangkan dan mempertahankan sumber 

daya manusia yang ada. Keterbatasan finansial UKM menjadi kendala dalam 

mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten dan mengembangkan 

potensi sumber daya manusia. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab 

baik komitmen organisasi maupun komitmen karyawan yang terbentuk pada 

UKM masih terbilang rendah dibanding pada organisasi-organisasi mapan.  

Saat ini paradigma insentif nonfinansial belum menjadi fokus UKM 

untuk meningkatkan komitmen sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja 

organisasi. Tujuan makalah ini adalah mencoba mengambil sudut pandang 

berbeda dengan menghasilkan sebuah mekanisme pembentukan model 

komitmen (commitment base view) yang efektif baik dari sisi organisasi 

maupun karyawan dalam upaya memperbaiki kinerja UKM yang 

berkelanjutan (sustainability SME’s performance). Selain itu makalah ini 

diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur terhadap komitmen dari sisi 

organisasi dan karyawan secara kontinum. Penelitian yang ada selama ini 

sebagian besar berfokus hanya pada sisi komitmen karyawan.  

 

Hubungan Komitmen Organisasi kepada Karyawan dengan Kinerja 

Organisasi 

Berkelanjutan peletak dasar pergeseran filosofi manajemen tenaga kerja 

dari pendekatan tradisional strategi kontrol menuju pendekatan baru 

komitmen oleh Walton (1985) bertujuan untuk memperoleh komitmen 

karyawan dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi. He 

(2012) berpendapat untuk membantu mengembangkan komitmen karyawan 

dan meningkatkan loyalitas, maka organisasi juga harus menunjukkan 

komitmennya kepada karyawan.  
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Kemudian Zohdi dan Branch (2013) mengungkapkan bahwa tenaga 

kerja dapat dikembangkan melalui komitmen organisasi kepada karyawan 

dalam bentuk pelatihan yang baik, kompensasi, perlakuan adil, dan 

pendekatan-pendekatan secara personal yang pada akhirnya mendorong 

implementasi komitmen organisasi kepada karyawan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Beberapa peneliti lain juga telah melakukan penelitian 

komitmen dari perspektif pengusaha yang berfokus pada komitmen organisasi 

kepada karyawan dan hubungannya dengan kinerja perusahaan antara lain Lee 

dan Miller (1999), Roca-Puig et al. (2005), dan Muse et al. (2005).  

 

Hubungan Komitmen Karyawan dengan Kinerja Organisasi 

Berkelanjutan 

Menurut teori organizational commitment (KK), komitmen karyawan 

tidak hanya membuat karyawan memutuskan untuk tetap berada dalam 

organisasi namun juga mendorong karyawan berkontribusi atas nama 

organisasi. Penelitian-penelitian di awal menunjukkan bahwa komitmen 

karyawan memiliki dampak pada kinerja, turn over, perilaku pro-sosial serta 

pada absensi, altruisme terhadap kolega dan stres kerja (Steyrer et al. 2008). 

Namun penelitian yang menghubungkan secara langsung komitmen karyawan 

kepada kinerja organisasi dengan pengukuran yang lebih luas masih jarang. 

Wright et al. (2003) menganalisis praktik komitmen karyawan dan 

SDM dalam unit bisnis otonom dari satu perusahaan, dan menemukan bahwa 

kedua variabel secara signifikan terkait dengan berbagai ukuran kinerja 

(kualitas, penyusutan dan produktivitas) serta biaya operasional dan laba 

sebelum pajak. Sebuah studi lebih lanjut dari perusahaan Malaysia (Rashid et 

al., 2003) menemukan bahwa tipe budaya perusahaan dan komitmen 

karyawan berdampak pada kinerja keuangan (pengembalian aset, 

pengembalian investasi, rasio saat ini). Hasil positif lain yang berkaitan 

dengan hubungan antara komitmen dan kinerja perusahaan dapat ditemukan 

dalam literatur HRM, salah satunya adalah meta analisis baru-baru ini 

menemukan bukti bahwa kebijakan sumber daya manusia yang dirancang 

untuk mendorong komitmen individu merupakan prediktor terkuat dari 

kinerja organisasi ( mu  r dan Schwerdt,      . 

 

Model Komitmen Organisasi kepada Karyawan dan Komitmen 

Karyawan dengan Kinerja Organisasi Berkelanjutan 

Lee dan Miller (1999) dalam penelitiannya pada industri di Korea 

menerjemahkan bagaimana organisasi berkomitmen kepada karyawannya 
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(OCE/KO) sebagai salah satu bentuk manifest human resources practice. 

OCE/KO diharapkan dapat menciptakan ikatan emosional yang berguna 

antara organisasi dan karyawannya. Jika karyawan percaya bahwa organisasi 

mereka peduli terhadap mereka dan kebahagiaan mereka, memperlakukan 

mereka dengan penuh pertimbangan, dan membagikan ganjarannya dengan 

tepat, karyawan tersebut akan jauh lebih mungkin mengembangkan ikatan 

afektif positif dengan majikan mereka (Orpen, 1995). Ini berlaku di semua 

tingkatan hierarki organisasi. Ikatan afektif yang kuat dapat mendorong upaya 

yang lebih besar dari karyawan, upaya untuk bekerja lebih keras, untuk 

bekerja lebih rela, bekerja lebih cerdas, dan melakukan pekerjaan yang lebih 

baik. Ini dapat mengarah pada produktivitas yang lebih besar, kreativitas 

lebih, pekerjaan berkualitas lebih tinggi, dan keputusan tim yang lebih baik.  

Pada kenyataannya, ikatan afektif karyawan dengan organisasi mereka 

telah terbukti mengurangi absensi yang mahal, mengurangi turn over, dan 

meningkatkan kinerja pekerjaan. OCE juga dapat menciptakan iklim 

kepercayaan yang memungkinkan perusahaan membuang kontrol birokrasi 

yang mahal dan menurunkan motivasi. Semua hasil ini dapat berkontribusi 

pada kinerja keuangan yang lebih baik. Komitmen organisasi kepada 

karyawan mengacu pada tindakan organisasi terhadap dan perlakuan terhadap 

karyawannya yang tercermin dalam kepeduliannya terhadap kesejahteraan 

dan kepuasan karyawan (Lee dan Miller, 1999; Muse et al., 2005).  

Berdasarkan norma timbal balik (Gouldner, 1960), jika suatu organisasi 

peduli terhadap kesejahteraan dan kepuasan karyawannya, karyawan akan 

memahami bahwa organisasi berkomitmen pada mereka dan merespons 

dengan cara yang sama, membalas dengan sikap dan perilaku mereka sendiri 

(Lee dan Miller, 1999; Whitener, 2001). Kewajiban yang dirasakan dari 

karyawan untuk mengembalikan perlakuan yang menguntungkan dengan 

demikian menghasilkan komitmen afektif yang tumbuh. Eisenberger et al. 

(2001) juga menyarankan bahwa karyawan dapat memenuhi kebutuhan sosial 

dan harga diri mereka dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan 

organisasi ketika hubungan pertukaran yang menguntungkan terjadi.  

Pemenuhan kebutuhan emosional seperti itu mendorong karyawan 

untuk mencapai tingkat komitmen afektif yang lebih tinggi. Karyawan 

menunjukkan komitmen afektif yang kuat ketika mereka merasa bahwa 

manajemen benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. 
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SISTEM AKUNTANSI UMKM 
 

 

 

 

Sistem akuntansi UMKM adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan 

melaporkan informasi keuangan UMKM yang disediakan bagi organisasi UMKM 

(Dr. A. F. Anggraeni) 

 

La Midjan dan Azhar Susanto (  1 :    mendefinisikan, “sistem 

sebagai kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik fisik ataupun 

nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

Sedangkan Mulyadi (   9:    mendefinisikan, “sistem adalah 

sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Dari definisi tersebut, Mulyadi (2009: 2) merinci lebih lanjut pengertian 

umum mengenai sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

UMKM 
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2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Mulyadi (   9: 3  mengungkapkan bahwa “dalam organisasi buatan 

manusia, sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau 

secara rutin terjadi”. 

Wilkinson et al. (2007: 6) mendefinisikan sistem sebagai berikut,  

a system is a unified group of interacting parts that function together to 

achieve its purposes. Each system has a boundary that separates it 

from its environment. Most systems are open, in that they accept inputs 

from their environments and provide outputs to the environments. 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu atau mungkin 

banyak. Tujuan inilah yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem 

menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem 

dengan sistem lain berbeda-beda (Abdul Kadir, 2003: 54) 

Dari definisi-definisi tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

sistem merupakan kumpulan dari berbagai unsur di mana terdapat hubungan 

yang erat di antara unsur-unsur tersebut dalam mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditentukan. 

 

8.1. Sistem Akuntansi 

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan”. (Mulyadi, 2009: 3) 

J.W. Neuner dalam La Midjan dan Azhar Susanto (2010: 34) 

mengemukakan bahwa:  

Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang terkoordinir untuk mempermudah 

mengelola perusahaan dengan menentukan informasi dasar tertentu 

yang ditentukan. 

Alam S. (2004: 8) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai berikut, 

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri 

dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta 

pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan 

suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian 
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intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan 

manajemen.  

Seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa keberadaan 

sebuah sistem berfungsi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu 

yang telah ditentukan. Maka begitu pula untuk sistem akuntansi. La Midjan 

dan Azhar Susanto (2010: 37) mengungkapkan bahwa penyusunan sistem 

akuntansi mempunyai tujuan utama sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi. Informasi yang tepat guna 

(relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem 

akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi 

yang diperlukan secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian 

intern. Sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan 

kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun 

harus juga mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (internal 

check). 

3. Untuk menekan biaya-biaya tata usaha. Biaya tata usaha untuk sistem 

akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah dari 

manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi. 

Menurut Weygandt, et al. (2005: 279) terdapat 4 fase dalam 

mengembangkan sebuah sistem akuntansi. Fase tersebut digambarkan dalam 

gambar 8.1 berikut ini: 

 

 

Gambar 8.1. Fase Mengembangkan Sebuah Sistem Akuntansi 

Analysis 

Planning and identifying 

information needs and sources 

Design 

Creating forms, documents, 

procedures, job descriptions, 

and reports 

Follow-up 

Monitoring effectiveness 

and correcting any 

weaknesses 

Implementation 

Installing the system, 

training personnel, and 

making the system wholly 

operational 
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Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang 

terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan (Mulyadi, 

2009: 3). 

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana 

digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan untuk tujuan 

pengelolaan manajemen. 

 

Sistem Akuntansi Keuangan  

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi pemerintah. 

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 

juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sistem akuntansi keuangan daerah 

didefinisikan sebagai,  

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. 

Indra Bastian (2007: 98) memandang sistem akuntansi pemerintah 

daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode 

manual ataupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai 

dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian 

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa 

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem 

Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada 

pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang 

mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman 

umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem 

akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip 

pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur 
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tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar 

akuntansi pemerintahan. 

Sistem akuntansi keuangan memiliki beberapa aturan dasar. Seperti 

yang dijelaskan oleh Masisi dalam Mardiasmo (2004: 147) bahwa ada empat 

aturan dasar sistem akuntansi keuangan: 

1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan 

ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam sistem akuntansi 

keuangan. 

2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu 

pengakuan untuk setiap operasi dapat dicatat/diakui pada tahap tertentu 

dari proses transaksi. Misalnya, pembelian dapat diakui/dicatat ketika 

keputusan untuk membeli suatu barang ditetapkan, pada waktu 

dilakukan pemesanan, ketika barang diterima, ketika faktur diterima, 

ketika barang tersebut digunakan untuk proses produksi atau ketika 

telah dilakukan pembayaran kas. Oleh karena itu harus ditetapkan 

kapan suatu transaksi dapat diakui/dicatat. 

3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem 

pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu komponen formal dan 

substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double 

entry book-keeping): kesalahan akuntansi dapat diketahui dan dilacak 

ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen 

substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of 

interest): kesalahan akuntansi muncul ketika memengaruhi secara 

negatif pihak ketiga. Sebagai contoh, jika utang tidak dicatat dengan 

baik, jumlah yang dibayarkan kepada kreditor akan berbeda dengan 

jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana tercatat dalam akun 

piutang yang diakui kreditor. 

4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat beberapa 

kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor 

swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan 

untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat 

akun-akun transaksi. Kedua sektor tersebut membutuhkan standar 

akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat 

perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem akuntansi 

pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi 

penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset 

tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.  
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Dalam Indra Bastian (2007: 20) diungkapkan beberapa persyaratan 

sistem akuntansi sektor publik yang telah ditentukan dalam A Manual for 

Governmental Accounting dan United Nations Organization (UNO), sebagai 

berikut: 

1. Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan undang-

undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya. 

2. Sistem akuntansi harus selaras dengan klasifikasi anggaran sehingga 

fungsi penganggaran dan akuntansi saling melengkapi dan terintegrasi. 

3. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan 

pengeluaran, dan pejabat penanggung jawab jika terjadi penyimpangan. 

4. Sistem akuntansi seharusnya membantu proses pemeriksaan dan 

menyajikan infomasi yang akan diperiksa. 

5. Sistem akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif 

terhadap dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal, 

dan penilaian kinerja. 

6. Rekening seharusnya melambangkan kegiatan ekonomi, termasuk 

pengukuran pendapatan, identifikasi belanja serta penetapan hasil 

operasi (surplus atau defisit) pemerintah dan program-programnya atau 

unit organisasinya. 

7. Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan informasi keuangan untuk 

mengembangkan perencanaan program dan penilaian kinerja. 

8. Rekening seharusnya digunakan sebagai dasar analisis ekonomi dan 

reklasifikasi transaksi pemerintah. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sistem akuntansi 

pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

(kepala SKPKD). Pejabat ini bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam sistem akuntansi 

ini, PPKD dibantu oleh PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan sistem dan 

prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di 

tingkat SKPD. 

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan 

bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai 

dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan. Transaksi atau 

kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana 

selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan 
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rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada setiap akhir 

periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan 

menjadi saldo awal periode berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan 

buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi 

rekening tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun yang telah dicatat 

dalam buku besar. 

 

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses, baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan 

transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh 

PPK-SKPD. 

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi 

penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas: 

1. Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer 

penerimaan daerah. 

2. Nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum 

daerah. 

3. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. 

4. Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan (posting) yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

5. Buku besar pembantu penerimaan kas yang merupakan ringkasan 

catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk 

menggolongkan transaksi-transaksi menurut rincian yang dianggap 

perlu. 

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan 

pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan 

uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. Secara periodik jurnal 

atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening 

berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Sementara itu prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi serangkaian proses mulai dari 
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pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan 

kas sebagaimana mencakup: 

1. Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer 

penerimaan daerah. 

2. Nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum 

daerah. 

3. Surat perintah pemindahbukuan. 

Bukti transaksi sebagaimana dilengkapi dengan: 

1. surat tanda setoran (STS); 

2. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); 

3. surat ketetapan retribusi (SKR); 

4. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan 

5. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan 

kas mencakup: 

1. buku jurnal penerimaan kas; 

2. buku besar; dan 

3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam 

dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi melakukan 

pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan 

uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. Secara periodik jurnal 

atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening 

berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 

Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

transaksi dan/atau kejadian keuangan sampai pada pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban 
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pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran 

kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas fungsi akuntansi pada 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD). 

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas: 

1. Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas transfer 

pengeluaran daerah. 

2. Nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang 

menunjukkan adanya transfer uang keluar ke rekening kas umum 

daerah. 

3. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. 

4. Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan (posting) yang 

diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk menggolongkan semua 

transaksi, baik penerimaan kas, pengeluaran kas maupun transaksi 

nonkas. 

5. Buku besar pembantu penerimaan kas yang merupakan ringkasan 

catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk 

menggolongkan transaksi-transaksi pengeluaran kas menurut rincian 

yang dianggap perlu. 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran 

kas mencakup surat perintah pencairan dana (SP2D); atau nota debet bank. 

Bukti transaksi dilengkapi dengan: 

1. surat penyediaan dana (SPD); 

2. surat perintah membayar (SPM); 

3. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan 

4. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. 
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Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur 

akuntansi pengeluaran kas mencakup: 

1. buku jurnal pengeluaran kas; 

2. buku besar; dan 

3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas merupakan fungsi akuntansi 

SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran 

kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan 

mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. Secara 

periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar 

rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 

Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah 

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan 

akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, 

dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. 

Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak 

dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi 

apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah 

kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah 

masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset tetap berupa perubahan aset tetap ke 

klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan merupakan 

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset tetap. 

Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan 

dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. 

Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: 

1. metode garis lurus; 

2. metode saldo menurun ganda; dan 

3. metode unit produksi. 

Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa 

bukti memorial dilampiri dengan: 

1. berita acara penerimaan barang; 

2. berita acara serah terima barang; dan 
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3. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian 

dalam prosedur akuntansi aset mencakup: 

1. buku jurnal umum; 

2. buku besar aktiva tetap; dan 

3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi aset dikoordinasikan oleh PPK-SKPD serta pejabat 

pengurus dan penyimpan barang SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti 

transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam membuat bukti 

memorial. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai 

jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, 

tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial dicatat ke dalam buku 

jurnal umum. 

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap 

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode 

semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses 

pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, 

penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan 

terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi aset 

pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang 

dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa 

bukti memorial dilampiri dengan: 

1. berita acara penerimaan barang; 

2. surat keputusan penghapusan barang; 

3. surat keputusan mutasi barang (antar-SKPKD); 

4. berita acara pemusnahan barang; 

5. berita acara serah terima barang; 

6. berita acara penilaian; dan 

7. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian 

dalam prosedur akuntansi aset mencakup: 

1. buku jurnal umum; 

2. buku besar; dan 

3. buku besar pembantu. 
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Prosedur akuntansi aset sebagaimana dilaksanakan oleh fungsi 

akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti 

transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud membuat bukti memorial. 

Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama 

aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal 

transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal 

umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap 

diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode 

semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 

SKPKD. 

 

Prosedur Akuntansi Selain Kas 

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses 

mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 

yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur 

akuntansi selain kas mencakup: 

1. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); 

2. koreksi kesalahan pencatatan; 

3. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas; 

4. pembelian secara kredit; 

5. retur pembelian kredit; 

6. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa 

konsekuensi kas; dan 

7. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas. 

Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPP) 

merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang 

persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. 

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan 

dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. 

Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan/ 

pengeluaran sumber ekonomi nonkas yang merupakan pelaksanaan APBD 

yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian aset tetap yang 

pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Retur pembelian kredit 

merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit. 

Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas merupakan 
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pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada 

penggantian berupa kas. 

Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset 

tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak ketiga. Bukti 

transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti 

memorial yang dilampiri dengan: 

1. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); 

2. berita acara penerimaan barang; 

3. surat keputusan penghapusan barang; 

4. surat pengiriman barang; 

5. surat keputusan mutasi barang (antar-SKPD); 

6. berita acara pemusnahan barang; 

7. berita acara serah terima barang; dan 

8. berita acara penilaian. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian 

dalam prosedur akuntansi selain kas mencakup: 

1. buku jurnal umum; 

2. buku besar; dan 

3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 

ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti 

transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial. Bukti memorial 

sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau 

kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah 

rupiah. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik 

jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku 

besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas 

yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup: 

1. koreksi kesalahan pembukuan; 

2. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan 

keuangan pada akhir tahun; 

3. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan 
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4. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan di kemudian hari. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas 

berupa bukti memorial dilampiri dengan:  

1. berita acara penerimaan barang; 

2. surat keputusan penghapusan barang; 

3. surat keputusan mutasi barang (antar-SKPKD); 

4. berita acara pemusnahan barang; 

5. berita acara serah terima barang; 

6. berita acara penilaian; dan 

7. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian 

dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam mencakup: 

1. buku jurnal umum; 

2. buku besar; dan 

3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dilaksanakan oleh fungsi 

akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi 

dan/atau kejadian membuat bukti memorial. Bukti memorial sebagaimana 

sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau 

kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah 

rupiah. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik 

jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku 

besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka aplikasi sistem akuntansi adalah 

merupakan aplikasi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan 

daerah diukur dengan lima dimensi, yaitu: 

1. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, yang diukur 

dengan indikator-indikator: 

a. Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 

b. Menggunakan bukti transaksi: surat ketetapan pajak daerah (SKP-

Daerah), STS 

c. Disertai dengan bukti transfer 

d. Disertai dengan nota kredit bank 
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e. Pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas 

f. Dicatat dalam buku besar kas 

g. Dicatat dalam buku besar pembantu 

2. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, diukur dengan 

indikator-indikator: 

a. Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 

b. Bukti transaksi berupa SP2D 

c. Disertai dengan bukti transfer 

d. Disertai dengan nota debit bank 

e. Pencatatan ke jurnal pengeluaran kas 

f. Dicatat dalam buku besar kas 

g. Dicatat dalam buku besar pembantu 

3. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Aset, yang diukur dengan 

indikator-indikator: 

a. Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 

b. Bukti transaksi 

c. Bukti memorial 

d. Pencatatan ke dalam jurnal 

e. Dicatat dalam buku besar selain kas 

f. Dicatat dalam buku besar pembantu 

4. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Selain Kas, yang diukur dengan 

indikator: 

a. Dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD 

b. Bukti Memorial 

c. Koreksi kesalahan pembukuan 

d. Penyesuaian terhadap akun tertentu 

e. Reklasifikasi belanja modal 

f. Reklasifikasi akibat koreksi 

5. Dimensi Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan, yang diukur dengan 

indikator laporan keuangan terdiri dari LRA, Neraca, CALK, Laporan 

Arus Kas. 

 

  



63 

8.2. Sistem Informasi Akuntansi untuk UMKM 

 

 
 

Sistem Informasi pada masa modern ini memiliki peranan yang penting 

terhadap kemajuan sebuah organisasi termasuk pada dunia usaha. Tidak hanya 

diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan besar namun sistem informasi 

akuntansi ini juga dapat diberlakukan untuk usaha kecil menengah (UKM). 

UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil sebagaimana yang dimaksud 

undang-undang adalah usaha yang kriterianya Rp.50-500 juta dengan kriteria 

omzet antara Rp.300 juta-Rp.2,5 milyar. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, 

baik negara berkembang maupun negara maju. 

Peran UKM yang besar ditunjukkan melalui kontribusinya terhadap 

produksi nasional, penyerapan tenaga kerja serta kontribusinya terhadap 

perekonomian nasional. Masalah yang sering muncul pada usaha dagang 

berskala kecil menengah (UKM) antara lain pada sistem transaksi, pencatatan 

keuangan dan pembuatan laporan baik laporan transaksi maupun laporan 

keuangan yang masih dilakukan secara manual yaitu dengan mengandalkan 

kertas untuk pengarsipan data suatu usaha. Karena banyak usaha kecil dan 

menengah yang beranggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal 

yang mudah dan sederhana bahkan berpikiran juga bahwa yang terpenting 



64 

adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya. Namun dalam kenyataannya, 

pengelolaan keuangan pada UKM membutuhkan keterampilan akuntansi yang 

baik oleh pemilik bisnis UKM. Tentu saja hal yang demikian tidak efektif dan 

efisien dalam pengontrolan data transaksi dan laporan keuangan. Maka dari 

itu diperlukan suatu sistem aplikasi yang bisa membantu mengolah data 

transaksi beserta laporannya yang bisa menyajikan informasi yang berguna 

bagi pihak yang terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem aplikasi 

yang diperlukan tersebut yaitu Sistem Informasi Akuntansi. 

 

Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang 

menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi 

sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi: Sistem 

informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip: 

 Cepat yaitu sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi 

yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu serta dapat memenuhi 

kebutuhan dan kualitas yang sesuai. 

 Aman yaitu sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan 

harta milik perusahan. 

 Murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem 

informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak 

mahal. 

Sistem informasi akuntansi mempunyai subsistem-subsistem untuk 

memproses transaksi keuangan dan nonkeuangan yang secara langsung 

memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan (Hall, 2001). Terdapat tiga 

subsistem SIA, yaitu: 

 Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System) yang 

mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen dan 

pesan-pesan untuk para pemakai seluruh organisasi. 

 Sistem Pelaporan Buku Besar/Keuangan (General Ledger/Financial 

Reporting System) yang menghasilkan laporan keuangan tradisional 

seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan sebagainya. 

 Sistem Pelaporan Manajemen (Management Reporting System) yang 

menyediakan manajemen internal dengan laporan keuangan dengan 

tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan.  
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Sistem Informasi Akuntansi pada UKM 

Sistem informasi pada masa kini memiliki peranan yang penting 

terhadap kemajuan sebuah organisasi termasuk pada dunia usaha. Masalah 

yang sering muncul pada usaha dagang berskala kecil menengah antara lain 

pada sistem transaksi yang masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

mengandalkan kertas untuk pengarsipan data perusahaan. Tentu saja hal yang 

demikian akan mempersulit dalam pengontrolan data transaksi dan laporan 

keuangan. Diperlukan suatu sistem aplikasi yang bisa membantu mengolah 

data transaksi beserta laporannya yang bisa menyajikan informasi yang 

berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Sistem aplikasi yang diperlukan yaitu sistem informasi akuntansi. Metode 

yang digunakan dalam perancangan Sistem Informasi Akuntansi Untuk UKM 

ini yaitu dengan studi literatur, metode perancangan sistem menggunakan 

rapid application development (RAD), metode pengujian serta metode 

bimbingan dan konsultasi.  

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sistem informasi 

akuntansi ini adalah Visual Basic dan pemrograman basisdata menggunakan 

SQL Server serta Crystal Report untuk pembuatan laporan. Aplikasi akuntansi 

ini mempunyai tiga status pengguna yaitu, pimpinan, data entry dan kasir. 

Aplikasi akuntansi ini memberikan informasi laporan keuangan usaha dagang 

berupa buku besar, neraca saldo, laba rugi, perubahan modal dan neraca 

keuangan. Laporan laba rugi aplikasi ini di luar pajak penghasilan. Kode 

akun, data pelanggan dan pemasok aplikasi ini tidak dapat dihapus jika sudah 

pernah melakukan transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini 

sudah berjalan sesuai rancangan awal. 

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan serangkaian prosedur 

formal pada suatu organisasi terkait dengan pengolahan data menjadi 

informasi. Informasi yang dihasilkan akan sangat beragam sesuai kebutuhan 

organisasi, namun lebih dari semuanya itu luaran yang diharapkan adalah 

laporan-laporan berkualitas yang dibutuhkan bagi proses pengambilan 

keputusan manajemen dan merupakan sumber informasi tersedia saat 

dibutuhkan. Oleh karenanya sangat penting bagi pelaku usaha untuk 

menerapkan SIA dalam menjalankan bisnis mereka. Peranan Sistem Informasi 

Akuntansi untuk usaha kecil menengah (UKM) hampir sama dengan yang di 

terapkan pada jenis usaha yang besar. Peranan tersebut dapat menjadi dasar 

yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha 

tersebut. Antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, 

pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan lain-lain. 
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Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil menengah juga diperlukan 

khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi 

usaha kecil menengah dari kreditur (bank). Untuk mendapatkan laporan atau 

informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya, SIA pada era digital 

ini tidak lepas dari penggunaan perangkat teknologi informasi (TI). Tentu saja 

penggunaan TI ini akan memberikan keunggulan ekonomis bagi pebisnis 

dilihat dari efektivitas TI yang digunakan. Penggunaan tenaga manual akan 

segera ditinggalkan karena adanya otomasi oleh komputer. 

Sistem informasi akuntansi secara luas tidak hanya menyediakan sistem 

pencatatan, tetapi merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah 

informasi keuangan sehingga menghasilkan data yang kompeten dan kritis 

serta dapat dianalisis lebih lanjut untuk pengembangan perusahaan ke 

depannya. Walaupun jenis perusahaan nya kecil menengah, tetapi dengan 

standar dan prosedur yang jelas, akan terbentuk alat ukur yang berguna untuk 

memantau kinerja perusahaan. Dan sebaliknya, tanpa alat ukur yang jelas, 

perusahaan tidak akan sigap menindaklanjuti perkembangan ataupun 

kemunduran dari perusahaan tersebut. Terbukti, dengan adanya para pemilik 

bisnis UKM yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada 

usahanya mampu membuat usaha tersebut memperoleh kemudahan tidak 

hanya untuk kemudahan kredit dari kreditur (bank), namun juga untuk 

pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan 

efisiensi. 

 

Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi pada UKM 

Pengembangan sistem informasi akuntansi untuk UKM perlu dilakukan 

dan penekanan lebih pada penyajian informasi dalam bentuk laporan 

keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan terkait 

operasi usaha. Elemen yang akan dibangun meliputi pengelolaan transaksi 

harian mulai dari formulir standar, baik untuk sistem pemasukan maupun 

sistem pengeluaran kas, metode pencatatan, pengklasifikasian sehingga 

tersusun laporan keuangan yang standard. Laporan keuangan yang standard 

ditujukan untuk berbagai kepentingan baik internal maupun eksternal. Selain 

itu sistem yang dibangun diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap 

aset UKM melalui prosedur sistem pengendalian internal (SPI) yang 

memadai. 

Mengingat UKM di Indonesia memegang peranan yang sangat penting 

terlebih kontribusi bagi PDB Indonesia, maka perlu ada program khusus bagi 

UKM untuk meningkatkan penggunaan SIA bahkan SIA berbasis komputer 
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sehingga UKM dapat dikelola dengan lebih baik lagi. SIA berbasis komputer 

perlu di bangun untuk UKM namun harus disesuaikan dengan kondisi UKM 

bersangkutan, agar terhindar dari berbagai risiko kegagalan penerapan SIA 

berbasis komputer, mengingat biaya yang cukup besar dalam melakukan 

implementasi TI khususnya bagi usaha kecil yang masih terkendala dengan 

modal. 

Oleh karena itu, suatu kajian yang hati-hati bagi UKM dalam memilih 

dan menerapkan TI bagi usahanya untuk pengolahan data perlu dilakukan. 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi TI adalah tujuan 

dan ruang lingkup yang sesuai antara kebutuhan bisnis dan kapabilitas TI. 

Oleh karena itu dalam proses implementasi sistem, pada tahap awal perlu 

dilakukan kajian mendalam terkait proses bisnis yang sedang berjalan. 

Analisis terhadap proses bisnis akan menghasilkan gambaran konseptual 

tentang sistem informasi yang tepat bagi usaha terkait. Berdasarkan gambaran 

konseptual tersebut penelitian ini akan menganalisis kondisi penerapan sistem 

informasi akuntansi khususnya pencatatan dan pelaporan akuntansi oleh 

UKM, kebutuhan penggunaan SIA berbasis komputer dan penerapan sistem 

pengendalian internal. 
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Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik  

(KK, SAP, 2005) 

 

9.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Corporate Governance) 

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral 

yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003:4) alasan pemerintah 

harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah: 

“Adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada 

pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah 
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sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi”. 

Sadu Wasistiono (2003:28) mengemukakan tentang alasan pemerintah 

harus melakukan tata kelola pemerintahan sebagai berikut: 

“Tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya 

penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga 

mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau 

paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak 

melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan 

administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan 

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan 

mempraktikkan good governance”. 

Halim (2012:18) mengemukakan arti good dalam good governance 

sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, adalah menjunjung tinggi 

keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan 

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional 

dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Good governance berorientasi pada orientasi 

ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional serta 

pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 

dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. 

OECD dan World Bank dalam Halim (2012:18) menyinonimkan good 

governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 

korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran 

serta penciptaan legal dan political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas 

kewirausahaan. 

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip 

Joko Widodo (2001:31) mengemukakan definisi “governance” sebagai 

kepemerintahan, di mana hal ini diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan 

politik, ekonomi, dan administratif untuk me-manage urusan-urusan bangsa. 

Ganie-Rochma sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001:18) 

menyebutkan bahwa konsep “governance” lebih inklusif daripada 

“government”. Konsep “government” menunjuk pada suatu organisasi 

pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah) 
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sedangkan konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan 

negara tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga 

pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial 

yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam 

suatu kegiatan kolektif. 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000:15) mengartikan 

governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

menyediakan public good dan service. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat 

dari functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah 

berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah 

digariskan atau sebaliknya. 

Menurut UNDP dalam LAN (2000:6), governance atau tata 

pemerintahan memiliki tiga domain yaitu; 

1. Negara atau tata pemerintahan (state) 

2. Sektor swasta atau dunia usaha dan (private sector) 

3. Masyarakat (society) 

Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara 

dan bermasyarakat. Sadu Wasistiono (2003:31) menyatakan sektor 

pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, 

pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan 

menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat 

merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. 

Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi 

maupun sosial budaya. 

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas menyimpulkan bahwa good 

governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 

bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan 

interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat. 

Sebagian besar penelitian tentang good governance di tingkat 

perusahaan dilakukan di Amerika dan negara-negara anggota Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) (Shleifer dan Vishny, 

1997). Penelitian dilakukan di negara yang sedang berkembang masih sangat 

sedikit. Black (2001) berargumen bahwa pengaruh praktik good governance 

terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara berkembang dibandingkan 

di negara maju. Hal tersebut dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktik 

good governance di negara berkembang dibandingkan negara maju. Durnev 
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dan Kim (2002) memberikan bukti bahwa praktik good governance lebih 

bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih lemah. 

 

Karakteristik Good Governance 

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya 

dalam mewujudkan good governance (Osborne and Geabler, 1992, OECD 

and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, 

lingkungan, ekonomi dan sosial.  

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis 

serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan 

mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang 

dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun 

kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas 

dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi. 

United Nation Development Program dalam Halim (2012:18-19) 

memberikan beberapa karakteristik good governance sebagai berikut: 

1. Public Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam 

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya. 

2. Rule of Law. Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat 

diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 

untuk melayani setiap stakeholders. 

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun 

prosedur-prosedur. 

6. Equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 

7. Efectiveness and Efficiency. Proses dari lembaga menghasilkan public 

goods dan services sesuai dengan apa yang digariskan dengan 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 
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8. Strategic Vision. Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai 

perspektif good governance dan pengembangan manusia yang jauh ke 

depan. 

Dalam Mardiasmo (2009:18), mengemukakan bahwa dari sembilan 

karakteristik dasar good governance yang dikeluarkan UNDP, paling tidak terdapat 

tiga hal yang dapat diperankan sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, 

akuntabilitas publik, dan valuef for money (economy, effIciency, dan effectiveness). 

Sedangkan Ghambir Bhatta sebagaimana dikutip Sedarmayanti 

(2004:43) mengungkapkan unsur-unsur utama governance yaitu: akuntabilitas 

(accountability), transparansi (transparacy), keterbukaan (openess), dan 

aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen 

(management competence) dan hak-hak asasi manusia (humanright).  

Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, 

sebagaimana dikutip oleh Riswanda Imawan (2005:46), daripada 

menyebutkan ciri good governance, dia lebih suka menyebutkan ciri bad 

governance. Kebalikan dari ciri bad governance inilah yang layak disebut 

sebagai good governance. Menurut Thomson dalam Riswanda Imawan 

(2005:46) ciri bad governance adalah: 

1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik 

rakyat dan milik pribadi 

2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak 

kondusif dalam pembangunan 

3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi 

biaya tinggi” 

4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten 

5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan 

Dalam penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga 

pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal tersebut 

dikemukakan juga oleh Mardiasmo (2004:30), Tiga pilar utama dalam 

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut yakni transparansi 

berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. Pemerintah daerah selaku pengelola keuangan 

daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan 

secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah 

daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi keuangan daerah yang andal. 
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Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi 

keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan 

bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua 

aktivitas keuangan yang dilakukan. Partisipatif adalah setiap warga negara 

mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun 

melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dan karakteristik objek penelitian 

maka peneliti menetapkan dimensi-dimensi tata kelola pemerintahan sebagai 

berikut: 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, dan 3) Partisipatif. 

 

9.2. Akuntabilitas Laporan Keuangan  

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan 

terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode. 

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan 

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan 

hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah 

yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus 

dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi 

APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan 

Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) komponen-komponen yang terdapat 

dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports) dan laporan finansial sehingga seluruh komponen 

menjadi sebagai berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai 

anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/73ahasa73-
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LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut 

berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran. 

 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-

pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), 

penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. 

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. 

 

3. Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam 

pendapatan-LO, beban, dan surplus/74ahasa74 operasional dari suatu entitas 

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi 

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas 

pemerintahan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari 

siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga 

penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca 

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/74ahasa74-LO pada 

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak 

kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan mendasar. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu 

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 
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5. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai 75ahas, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam 

neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam 75ahas75ahasa dan 

nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka 

pendek dan jangka 75ahasa75. Konsekuensi dari penggunaan 75ahasa 

berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas 

pelaporan harus mengungkapkan setiap pos 75ahas dan kewajiban yang 

mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang 

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; 

(2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) 

persediaan; (5) investasi jangka 75ahasa75; (6) 75ahas tetap; (7) kewajiban 

jangka pendek; (8) kewajiban jangka 75ahasa75; dan (9) ekuitas. 

 

6. Laporan Arus Kas 

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas 

untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu 

komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun 

dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai 

bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum 

negara/daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi 

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu 

periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami 

dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai 

pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan 

mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam 

tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan 

penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya 

dengan 75ahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna 

laporan keuangan pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi 



76 

dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih 

pragmatis. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka akuntabilitas laporan keuangan 

dalam penelitian ini adalah merupakan laporan terstruktur mengenai laporan 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Akuntabilitas laporan keuangan daerah diukur dengan empat 

dimensi, yaitu: 

1. Dimensi pertanggungjawaban, yang diukur dengan indikator tingkat 

dalam menyajikan laporan keuangan yang bertujuan umum: 

2. Dimensi penyajian, yang diukur dengan indikator-indikator: 

a. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan 

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan 

basis akrual 

c. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas 

3. Dimensi pelaporan, yang diukur dengan indikator-indikator: 

a. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

berlaku 

b. Laporan keuangan memenuhi peranan dan tujuan-tujuan laporan 

keuangan 

4. Dimensi pengungkapan, yang diukur dengan indikator: 

a. Laporan keuangan mengungkapkan secara lengkap informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna 

b. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau 

Catatan atas Laporan Keuangan 
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KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM 
 

 

 

 

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat memudahkan 

pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsi kan dalam 

pengetahuan yang memadai tentang suatu aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta 

dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar 

(Prof. H. Hady) 

 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010): 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan 
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membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan 

memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu:  

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  

c. Tepat waktu  

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin 

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi 

pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut 

dapat dicegah. 

 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik: 

a. Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi (Verifiability) 

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 
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3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka disimpulkan bahwa kualitas 

laporan keuangan adalah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Kualitas laporan keuangan diukur dengan empat dimensi, yaitu: 

1. Dimensi relevan, yang diukur dengan indikator-indikator: 

a. Memiliki manfaat umpan balik 

b. Memiliki manfaat prediktif 

c. Tepat waktu 

d. Lengkap 

2. Dimensi andal, diukur dengan indikator-indikator: 

a. Penyajian jujur 

b. Dapat diverifikasi 

c. Netralitas 

3. Dimensi dapat dibandingkan, diukur dengan indikator dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya 

4. Dimensi dapat dipahami, diukur dengan indikator: 

a. Informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna laporan 

keuangan 

b. Dinyatakan dalam bentuk juga istilah yang disesuaikan dengan 

pemahaman para pengguna 
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10.1. Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai Kualitas Laporan 

Keuangan 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai kualitas laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 10.1. Penelitian Terdahulu Kualitas Laporan Keuangan 

No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

1 The Relationship 

between Information 

Technology and 

Corporate Financial 

Reporting 

Xiao, Zezhong; 

Sangster, Alan; 

Jeffrey H. (2007) 

Penggunaan teknologi 

informasi berpengaruh 

terhadap pelaporan 

keuangan perusahaan 

Akuntabilitas 

laporan 

keuangan dan 

kualitas laporan 

keuangan 

 

Penelitian ini menggu-

nakan 4 variabel 

independen yang ber-

beda dan akuntabilitas 

laporan keuangan 

menjadi variabel 

intervening 

2 Penelitian Mengenai 

Pengaruh Komitmen 

Organisasi terhadap 

Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Daerah dengan 

Kualitas Laporan 

Keuangan sebagai 

Variabel Intervening 

Indah, 2008 

 

Terdapat dua perspektif 

dasar dalam literatur 

sosiologi mengenai 

kepatuhan pada hukum, 

yang disebut instrumental 

dan normatif. Perspektif 

instrumental 

mengasumsikan individu 

secara utuh didorong oleh 

kepentingan pribadi dan 

tanggapan terhadap 

perubahan-perubahan dalam 

tangible, insentif, dan 

penalti yang berhubungan 

dengan perilaku. Perspektif 

normatif berhubungan 

dengan apa yang orang 

anggap sebagai moral dan 

berlawanan dengan 

kepentingan pribadi mereka 

Komitmen 

organisasi, 

akuntabilitas 

laporan 

keuangan, dan 

kualitas laporan 

keuangan 

 

Efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal dan 

aplikasi sistem akuntansi 

3 Evaluation of the 

Effectiveness of 

Accounting 

Information Systems 

H. Sajady, M. 

Dastgir, H. Hashem 

Nejad (2008) 

In this study the effectiveness 

of accounting information 

systems of finance managers 

of listed companies at 

Tehran Stock Exchange is 

evaluated. The results 

indicate that implementation 

of accounting information 

systems at these companies 

caused the improvement of 

managers’ decision-making 

process, internal controls, 

and the quality of the 

financial reports and 

Sistem 

akuntansi, 

kualitas laporan 

keuangan  

 

Pengendalian internal, 

komitmen organisasi 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Xiao,+Zezhong/$N?accountid=31533
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sangster,+Alan/$N?accountid=31533
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Dodgson,+Jeffrey+H/$N?accountid=31533
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

facilitated the process of the 

company’s transac-tions. 

The results did not show any 

indication that performance 

evaluation process had been 

improved 

4 Appraisal of 

Accounting 

Information Systems 

and Internal Control 

Framework 

Susan Peter Teru 

dan Daw Tin Hla, 

2015 

When organizations 

adjust their compu-terized 

techniques of internal 

control mecha-nism 

according to accounting 

information systems they 

will be able to ensure the 

reliability of financial 

information processing. 

Sistem 

akuntansi, 

kontrol internal, 

laporan 

keuangan 

 

Komitmen organisasi, 

akuntabilitas laporan 

keuangan 

5 Pengaruh 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, 

Peran Internal 

Auditor dan 

Aktivitas Pengen-

dalian terhadap Nilai 

Informasi Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi pada 

Pemerintah 

Kabupaten Aceh 

Utara), Indra 

Kesuma, Nadirsyah, 

Darwanis, 2014 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

kompetensi sumber daya 

manusia, peran internal 

auditor dan aktivitas 

pengendalian secara 

bersama-sama maupun 

secara parsial 

berpengaruh positif 

terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan 

Kualitas laporan 

keuangan 

Komitmen organisasi, 

aplikasi sistem 

akuntansi, dan 

akuntabilitas laporan 

keuangan 

6 Komitmen 

Organisasi 

Memoderasi 

Pengaruh Sistem 

Akuntansi Keu-

angan Daerah 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan, 

Ifa Ratifah, 

Mochammad 

Ridwan, 2012 

Hasil studi empiris 

menunjukkan bahwa sistem 

akuntansi keu-angan daerah 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Begitu 

pula dengan menambahkan 

komit-men organisasi 

sebagai variabel moderasi, 

sistem akuntansi keuangan 

daerah memiliki pengaruh 

yang signifikan 

Komitmen 

organisasi, 

sistem 

akuntansi, dan 

kualitas laporan 

keuangan 

Efektivitas pengendalian 

internal, akuntabilitas 

laporan keuangan 

7 Pengaruh Integritas, 

Obyektivitas, dan 

Akuntabilitas 

terhadap Kualitas 

Audit di Pemerintah 

Daerah (Studi pada 

Inspektorat 

Kabupaten 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan (1) integritas 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit,  

(2) obyektivitas berpe-

ngaruh positif terhadap 

kualitas audit,  

(3) akuntabilitas berpe-

Kualitas laporan 

keuangan 

 

Komitmen organisasi, 

aplikasi sistem 

keuangan, dan kualitas 

pelaporan keuangan 
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Buleleng) 

Komang Pariardi 

Arianti, Edy Sujana, 

Made Pradana Adi 

Putra, 2014 

ngaruh positif terhadap 

kualitas audit, 

 (4) integritas, obyektivitas, 

dan akuntabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

audit 

8 Pengaruh 

Akuntabilitas, Tingkat 

Pendidikan, 

Pendidikan 

Berkelanjutan dan 

Independensi 

Pemeriksa terhadap 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan (Studi 

Empiris: Inspektorat 

Kabupaten Buleleng) 

I Gede Arya Satya 

Prattama, Ni Kadek 

Sinarwati, 

Anantawikrama 

Tungga Atmaja, 2014 

 

 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa akun-

tabilitas, tingkat pendidi-

kan, pendidikan berkelan-

jutan dan independensi 

pemeriksa secara simultan 

memiliki pengaruh signi-

fikan terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan di 

Inspektorat Kabupaten 

Buleleng. Namun, tingkat 

pendidikan dan pendidi-

kan berkelanjutan secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kua-

litas hasil pemeriksaan. 

Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa 

independensi pemeriksa 

memiliki pengaruh yang 

paling dominan dalam 

kualitas hasil pemeriksaan 

di Inspektorat Kabupaten 

Buleleng. 

Kualitas laporan 

keuangan 

 

Aplikasi sistem 

akuntansi dan komitmen 

organisasi 

9 Pengaruh 

Pengendalian 

Internal terhadap 

Transparansi 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Diana Sari, 2012 

 

Dari hasil penelitian, nilai 

koefisien determinasi 

sebesar 51.26%. Nilai ini 

menunjukkan besarnya 

kontribusi pengendalian 

internal terhadap trans-

paransi laporan keuangan. 

Dengan demikian sema-

kin tinggi penerapan 

pengendalian internal, 

maka laporan keuangan 

semakin transparan atau 

sebaliknya jika tidak 

diterapkan pengendalian 

internal maka laporan 

keuangan semakin tidak 

transparan 

Akuntabilitas 

laporan 

keuangan 

 

Komitmen organisasi, 

aplikasi sistem 

akuntansi, dan kualitas 

laporan keuangan 

10 Pengaruh Motivasi 

Kerja terhadap 

Pelaksanaan Fungsi 

Pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan 

mempunyai pengaruh 

Akuntabilitas 

laporan 

keuangan 

Aplikasi sistem 

akuntansi, komitmen 

organisasi, dan kualitas 
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Manajemen 

Keuangan dalam 

Pengelolaan 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak 

(PNBP) dan 

Dampaknya 

terhadap 

Pelaksanaan 

Akuntabilitas 

Laporan keuangan 

Pada Universitas 

Syiah Kuala 

Alfi Syahril Fuadi 

Jaya, 2011 

 

 

yang positif terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas 

laporan keuangan karena 

dilihat dari nilai koefisien 

jalur nilainya tidak sama 

dengan nol dan total 

pengaruhnya adalah 

(0,472 x 0,472 x 100%) = 

22.2% sementara 77,8% 

dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak 

dimasukkan dalam 

penelitian ini seperti 

pelatihan, keahlian, 

penggunaan teknologi 

informasi dan peran 

internal auditor. Pelaksa-

naan pertanggungjawaban 

keuangan akan dapat 

dilaksanakan dengan baik 

apabila fungsi manajemen 

keuangan juga telah 

dilaksanakan sesuai 

ketentuan dan peraturan 

yang berlaku 

 laporan keuangan 

11 Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Darwanis  Sephi 

Chairunnisa, 2013 

Penerapan akuntansi 

keuangan daerah, penga-

wasan kualitas laporan 

keuangan, dan kejelasan 

sasaran anggaran secara 

simultan berpengaruh 

terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerin-

tahan Aceh. Penerapan 

akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh secara terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintahan Aceh. 

Pengawasan kualitas 

laporan keuangan 

berpengaruh secara terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Aceh. Kejelasan 

sasaran anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Aceh 

Komitmen 

organisasi, 

aplikasi sistem 

keuangan, dan 

kualitas laporan 

keuangan 

Akuntabilitas laporan 

keuangan dan kualitas 

laporan keuangan 

12 The Consequences 

of Customization on 

Management 

Accounting System 

Penelitian menekankan pada 

Pemahaman kondisi ante-

seden yang memengaruhi 

rancangan sistem akuntansi 

Persamaannya 

dalam 

penelitian ini 

adalah sama 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah 

metode, objek dan 

variabel penelitian 
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Design 

Jan Bouwens, 

Margaret A. 

Abernethy (2009) 

(Accounting, 

Organizations and 

Society Journal) 

 

manajemen yang sangat 

terbatas. Dalam beberapa 

tahun terakhir, perhatian 

penelitian yang signifikan 

telah dikhususkan untuk 

memahami bagaimana 

prioritas strategi yang 

berbeda memengaruhi 

sistem ini 

menggunakan 

variabel sistem 

informasi 

13 Governance, Good 

Governance and 

Global Governace: 

Conceptual and 

Actual Challenges 

Thomas G Weiss 

(2010) 

(Third World 

Quarterly Journal, 

Informa Ltd 

Registered in 

England and Wales 

Registered 

Number:1072954, 

London)  

 

 

Penelitian ini mengambil 

ide dan konsep, baik dan 

buruk, berdampak pada 

kebijakan publik interna-

sional. Ini menempatkan 

munculnya pemerintahan 

yang baik dan pemerin-

tahan global. Sebuah 

perspektif analitis sentral 

adalah ketegangan antara 

banyak akademisi-dan 

praktisi internasional yang 

mempekerjakan 

'governance' berkonotasi 

satu kesatuan yang 

kompleks struktur dan 

proses, baik negeri 

maupun swasta, semen-

tara penulis lebih 

cenderung mengguna-

kannya secara sinonim 

dengan 'pemerintah' 

Persamaan 

dalam 

penelitian 

tersebut adalah 

dalam 

penggunaan 

variabel good 

governance dan 

tempat 

penelitian yang 

dilakukan 

dalam 

pemerintahan 

Perbedaan dengan 

penelitian penulis 

adalah variabel good 

governance sebagai 

variabel independen dan 

ditambah lagi dengan 

dua variabel independen 

yang lain yaitu 

reformasi keuangan 

daerah dan sistem 

informasi keuangan, 

variabel intervening-nya 

adalah pengelolaan 

keuangan dan variabel 

dependennya adalah 

kinerja keuangan 

14 Internal Controls 

and on the Quality 

of Financial 

Reporting in Local 

Governments Case 

Study. 

Edward (2011) 

Struktur pengendalian 

intern dan kualitas 

pelaporan keuangan 

pemerintah 

Kompetensi 

SDM, komitmen 

organisasi, 

penganggaran, 

audit internal, 

sistem akuntansi 

pemerintah pusat 

dan kinerja 

organisasi 

One way analysis of 

variance (ANOVA) 

hasil penelitian ada 

hubungan yang positif 

antara pengendalian 

internal dan kualitas 

bahwa semua sistem 

pengendalian internal 

diimplementasikan dan 

tidak dirusak oleh staf. 

Juga campur tangan 

politik dalam kegiatan 

ini memastikan bahwa 

semua transaksi yang 

dilakukan menjamin 

kualitas pelaporan 

keuangan di kabupaten 

yang baik. 

15 Internal Auditing on 

the Quality of 

Internal auditing on the 

quality of financial 

Kompetensi 

SDM, 

Confirmatory Factor 

dengan analisis Liserel 
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Financial Reporting 

and Performance of 

Government 

Enterprises 

Bariyima, David 

Kiabel (2012) 

reporting and 

performance 

komitmen 

organisasi, 

struktur 

pengendalian 

intern, dan 

kinerja 

organisasi 

dengan hasil signifikan 

di mana variabel 

internal audit dapat 

memiliki efek positif 

pada kualitas pelaporan 

keuangan, ini adalah 

sebagai keyakinan salah 

satu pihak, hubungan 

dengan pihak lain sangat 

penting yang memenga-

ruhi manfaat optimal 

dalam hubungan 

pengendalian internal 

16 Theoritical 

Approaches 

Regarding the 

Economic and 

Financial Statemen 

Quality for 

Performance 

Measurement 

Caruntu, A Laura, 

Roxana, Carina 

(2012) 

Theoritical approaches 

regarding the economic 

and financial statemen 

quality for performance 

measurement 

Kompetensi 

SDM, sistem 

pengendalian 

intern 

Multi linear analisis 

regresi dengan hasil 

menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi 

yang dimiliki pegawai 

sangat tinggi untuk terus 

berupaya meningkatkan 

komitmen yang terin-

tegrasi sehingga kualitas 

pelaporan keuangan 

yang baik demi 

meningkatkan kinerja 

organisasi 

17 Evaluasion of the 

Effectiveness of 

Internal Control 

Over Financial 

Reporting 

Lembi Noorvee 

(2006) 

Evaluasi, efektivitas 

pengendalian internal dan 

kualitas pelaporan 

keuangan 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia, 

komitmen 

organisasi 

Multi linear analisis 

dengan hasil menunjuk-

kan pengaruh yang 

sangat signifikan di 

mana efektivitas 

pengendalian internal 

dalam penentuan kuali-

tas laporan keuangan ini 

dilakukan adanya 

komitmen para pegawai 

dalam mencapai tujuan 

organisasi 

18 Effect of Core 

Competence on 

Competitive 

Advantage 

Organizational 

Performance 

Agah Sabah, 

Alrubaiee and 

Jamhor (2012) 

Komitmen organisasi, 

kualitas pelayanan dan 

kinerja organisasi 

Sumber daya 

manusia, 

struktur 

pengendalian 

intern dan 

kualitas 

pelaporan 

keuangan 

kinerja 

organisasi 

One way analysis of 

variance (ANOVA) 

dengan hasil menun-

jukkan bahwa efekti-

vitas dalam evaluasi 

pengendalian internal 

untuk menentukan 

kualitas pelaporan keua-

ngan ini dilakukan oleh 

para pegawai yang 

memiliki kompetensi 

SDM bagian keuangan 

dan pelaporan yang 
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No 
Judul Penelitian 

dan Nama Peneliti 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

andal hal ini mem-

buktikan dari kualitas 

pelaporan keuangan 

yang dicapai organisasi 

sehingga kompetensi 

SDM ini perlu di 

tingkatkan kembali 

supaya tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan 

baik dan memiliki daya 

saing yang andal 

19 Intellectual 

Accounting and Its 

Role in Creating 

Competitive 

Advantage at the 

Universities 

Interdisciplinary 

Ahmadi, Freyedon, 

Parivizi, Behzad 

Maeyhama, Bahram 

and Ziace (2012) 

Intellectual accounting 

and its role in creating 

competitive advantage at 

the universities 

interdisciplinary 

System 

pengendalian 

intern dan 

kinerja 

organisasi 

One way analysis of 

variance (ANOVA) 

dengan hasil menunjuk-

kan bahwa kompetensi 

SDM bagian akuntansi 

dan keuangan yang 

andal terlihat memiliki 

komitmen terhadap or-

ganisasi yang sungguh-

sungguh dengan 

dedikasi, pengalaman 

dan disiplin tinggi ini 

menunjukkan bahwa 

SDM tersebut memiliki 

daya saing yang baik 

dalam segala hal bukan 

hanya dalam menen-

tukan kualitas pelaporan 

keuangan dan kinerja 

organisasi saja 

20 A Framework for 

Determining and 

Prioritizing 

Relationship Capital 

Akhvan, Soela 

Grane Payman 

(2014) 

A framework for 

determining and 

prioritizing relationship 

capital 

Struktur 

pengendalian 

intern 

Analysis Path dengan 

hasil penelitian terdapat 

pengaruh yang signi-

fikan antara variabel 

kerangka kerja program 

prioritas terhadap 

berbagai hubungan, hal 

ini terlihat dari 

penempatan SDM yang 

memiliki kompetensi 

dan komitmen yang baik 

dapat menjalankan tugas 

dengan baik. Hal ini 

terlihat dari hasil kerja 

berupa kualitas pelapo-

ran keuangan dan 

kinerja organisasi jauh 

lebih baik dari target 

yang telah ditentukan 

oleh organisasi 
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10.2. Mobile Accounting App untuk Meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan UMKM 

 

Oleh: Muamar Nur Kholid, Dosen Jurusan Akuntansi, FBE UII 

 

 
 

Pembuatan keputusan bisnis baik dalam konteks perusahaan besar 

maupun pada kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dibuat 

dengan cermat. Terlebih dalam kondisi ketidakpastian saat ini, di mana 

seluruh aktivitas bisnis cenderung lesu akibat adanya Covid-19. Survei Badan 

Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan bahwa 8 dari 10 Usaha Mikro Kecil 

(UMK) mengalami penurunan permintaan, dan 62.21% UMK menghadapi 

kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. Pelaku UMKM yang 

secara gamblang mengalami dampak Covid-19 perlu membuat keputusan-

keputusan yang tepat, dan tentu harus berbasis pada data dan informasi 

keuangan dan nonkeuangan yang akurat. Sayangnya, belum banyak pelaku 

UMKM yang memiliki kesadaran penuh untuk mengumpulkan, menyusun, 

dan menyerap informasi keuangan dengan cermat mengenai operasional 

usahanya. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku UMKM 

yang abai atas pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam usahanya. 

Jika memang hanya untuk kepentingan internal usahanya, memang 

pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dapat dicatat dengan “sesuka hati” 

oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat mencatat transaksi sesuai dengan 

kebutuhan mereka dan kalaupun mungkin hanya bisa dibaca oleh pelaku 

UMKM itu sendiri pun tidak akan menjadi soal. Hanya saja untuk beberapa 

hal, pelaku UMKM perlu untuk berbagi informasi keuangan usahanya kepada 

pihak eksternal dalam bentuk Laporan Keuangan, misalnya untuk keperluan 

akses permodalan di Bank atau calon investor maupun bantuan pemerintah, 
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keperluan pajak dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan tersebut, maka pelaku 

UMKM perlu untuk dapat menghasilkan informasi dalam bentuk laporan 

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah (EMKM). Harapannya dengan mengikuti SAK 

EMKM yang berlaku, maka pelaku UMKM dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas yang mudah dipahami oleh pembaca dan dapat 

dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis. 

Memang menurut SAK EMKM, pelaku UMKM hanya diwajibkan 

membuat Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Catatan 

atas Laporan Keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu 

yang relevan. Namun, tanpa adanya pengetahuan akuntansi yang cukup dan 

sumber daya keuangan yang tersedia untuk melibatkan akuntan dalam 

penyusunan laporan keuangan, maka pelaku UMKM juga tidak mudah untuk 

dapat menyajikan beberapa laporan keuangan tersebut dengan kualitas yang 

cukup. Menyadari hal tersebut, berbagai pihak berinisiatif untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis telepon pintar yang membantu pelaku 

UMKM mencatat berbagai transaksi bisnis dan menghasilkan laporan 

keuangan dengan mudah dan berkualitas sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang relevan (Mobile Accounting App). 

Mobile Accounting App menjadi solusi yang realistis daripada aplikasi 

berbasis komputer, mengingat ponsel pintar sekarang ini telah menjadi barang 

yang terjangkau yang dapat dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM. Baik 

dari instansi pemerintah maupun swasta berlomba-lomba untuk menyediakan 

aplikasi ini baik dengan gratis maupun berbayar. Beberapa aplikasi misalnya 

SIAPIK yang dibuat oleh Bank Indonesia; LAMIKRO-Akuntansi Usaha 

Mikro yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM), dan beberapa perusahaan swasta juga membuat Mobile Accounting 

App seperti Akuntansi UKM, Akuntansiku-Aplikasi Akuntansi Keuangan 

UKM, Jurnal Mobile, Teman Bisnis-Aplikasi Pencatatan Keuangan Bisnis, 

dan lain sebagainya. 

Meskipun terus berkembang, namun penerimaan Mobile Accounting 

App di Indonesia belum cukup menggembirakan. Statistik dalam Google 

Playstore misalnya, menunjukkan bahwa jumlah unduhan berbagai aplikasi 

beragam mulai dari 10K+ hinggap 100K+. Penyedia layanan Mobile 

Accounting App harus terus berpacu untuk dapat meningkatkan penerimaan 

Mobile Accounting App ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan 

kemampuan UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan. Guna 

meningkatkan penerimaan Mobile Accounting App, penyedia layanan perlu 
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untuk menyediakan layanan yang lengkap dalam aplikasi tersebut. Misalnya, 

Mobile Accounting App tidak hanya mampu menghasilkan laporan keuangan 

sesuai standar, namun juga mampu memvisualisasikan informasi keuangan 

yang lebih informatif dalam bentuk grafik, menambahkan fitur yang 

membantu operasional bisnis seperti memberikan notifikasi kepada pelanggan 

yang telah jatuh tempo piutangnya, notifikasi untuk membayar hutang dagang 

dan lain sebagainya. Berbagai manfaat tersebut harus mampu 

dikomunikasikan dengan baik untuk dapat meningkatkan keyakinan pelaku 

UMKM mengenai manfaat yang diperoleh dari penggunaan Mobile 

Accounting App.  

Saluran komunikasi yang tepat perlu dipilih untuk dapat meneruskan 

informasi manfaat Mobile Accounting App ini kepada pelaku UMKM. Selain 

itu, penyedia layanan juga perlu untuk membuat Mobile Accounting App 

yang user-friendly sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Keberagaman usia pelaku UMKM juga 

menentukan tingkat kemahiran dalam menggunakan telepon pintar sehingga 

penyedia layanan juga perlu mempertimbangkan sasaran pelaku UMKM yang 

tepat. Testimoni dari pelaku UMKM yang telah menggunakan Mobile 

Accounting App juga perlu dipublikasikan sehingga dapat meyakinkan pelaku 

UMKM yang lain untuk menggunakan Mobile Accounting App. Hal lain 

yang juga perlu menjadi perhatian adalah mengenai keamanan dan mobilitas 

data yang ada dalam Mobile Accounting App. Penyedia layanan Mobile 

Accounting App perlu memastikan bahwa data yang diinputkan aman dan 

bebas dari kebocoran serta kemudahan untuk dapat memindahkan data yang 

dimiliki pelaku UMKM jika pelaku UMKM berpindah dari satu telepon pintar 

ke telepon pintar yang lain. 
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KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN 
WINNA ROSWINNA 

 

 

 

 

Penelitian hakikatnya merupakan suatu usaha dalam menemukan penyelesaian atas 

suatu masalah. Banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan penelitian 

atau penemuan para peneliti sangat berdampak pada kemajuan pengetahuan dan 

teknologi dimasa yang akan datang  

(W. Roswinna) 

 

11.1. Posisi Penelitian Winna Roswinna 

Dari seluruh penelitian terdahulu, keterkaitan antara variabel-variabel 

yang diteliti, perbedaannya yaitu terutama dalam kelengkapan dan kedalaman 

variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel 

penelitian yaitu: pengendalian internal, komitmen organisasi, sistem akuntasi, 

akuntabilitas laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan. Dalam 
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penelitian ini peneliti membuat model penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) 

variabel independen, yakni pengendalian internal, komitmen organisasi, dan 

sistem akuntasi, 1 (satu) variabel intervening yakni akuntabilitas laporan 

keuangan serta 1 (satu) variabel dependen yakni kualitas laporan keuangan. 

Lokus penelitian dilakukan pada SKPD di Bandung Raya. Dengan demikian, 

sepengetahuan peneliti, topik ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain 

sebelumnya, baik secara kelengkapan variabel maupun model penelitian yang 

dibangun. 

Peneliti yakin penelitian ini memiliki tingkat orisinal karena state of the 

art penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti 

sebelumnya. Di samping itu yang menjadi novelti dalam penelitian ini, yaitu 

merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

 

11.2. Logika Berfikir Winna Roswinna  

1. Hubungan Pengendalian Internal dengan Komitmen Organisasi 

Wallace (1995) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa saat 

pengendalian intern perusahaan, maka komitmen organisasi pegawai 

meningkat. Didukung oleh penelitian Suyono dan Hariyanto (2012) bahwa 

pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh pada perusahaan di 

Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh Manurung, Suhartadi dan Saefudin 

(2015) bahwa pengendalian intern memberikan kontribusi pada peningkatan 

komitmen organisasi di unit akuntansi dan keuangan pemerintahan Wilayah 

Bandung Raya. 

 

2. Hubungan Pengendalian Internal dengan Sistem Akuntansi 

Untuk dapat menambah keakuratan sistem informasi akuntansi, maka 

organisasi perlu pengendalian intern yang baik (Turner et al., 2017:69). 

Didukung oleh penelitian Teru dan Hla (2015:1-3) yang mengatakan bahwa 

organisasi yang sudah menyesuaikan pengendalian internal terhadap sistem 

informasi akuntansinya, maka organisasi dapat memastikan tingkat keandalan 

proses pelaporan laporan keuangan. Kemudian penelitian Nagy (2008:596-

608) bahwa penelitiannya menunjukkan pengendalian intern menjadi salah 

satu pemicu berkualitasnya sistem informasi akuntansi. Hal senada 

diungkapkan oleh penelitian Mulyo Agung (2015:724-737) bahwa 

pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi dalam 

mencegah terjadinya fraud sehingga output sistem informasi akuntansi 

menjadi berkualitas. Selanjutnya, Elsha Indah Cecilia (2005) mengemukakan 

dalam penelitiannya bahwa pengendalian intern memengaruhi kualitas sistem 
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informasi akuntansi saat dilakukan audit dalam suatu perusahaan. Begitu pula, 

penelitian Nomsa Mndzbele (2008) mengatakan bahwa pengendalian intern 

memberikan kontribusi terhadap sistem informasi akuntansi untuk dapat 

mencapai tujuan perusahaan. 

 

3. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Sistem Akuntansi 

Seidipour (2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi dengan sistem 

informasi akuntansi di perguruan tinggi. Didukung oleh Koskosas, et al. 

(2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa komitmen organisasi para 

pegawai mendukung tingkat keamanan sistem informasi akuntansi. Hal 

senada diungkapkan oleh Camilleri (2002) dalam penelitiannya bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan sistem informasi 

akuntansi dalam suatu pemerintahan. Kemudian Basu, et al. (2002) 

mengemukakan dalam penelitiannya bahwa komitmen organisasi memberikan 

kontribusi dalam peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi. 

Selanjutnya, Raghunathan dan Tu (1998) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi 

akuntansi. 

 

4. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal Berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Menurut Mulyadi (2008:165), efektivitas pelaksanaan pengendalian 

internal adalah merupakan suatu efektivitas dalam melakukan proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam bentuk 

apapun, terlebih lagi sangat dibutuhkan bagi organisasi sektor publik yang 

memiliki tanggung jawab atas kinerja yang dilakukannya. Efektivitas 

pelaksanaan pengendalian internal merupakan suatu cara atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu lembaga guna mengurangi atau meminimalisasi 

kesalahan yang ada dengan standar yang telah dibuat. Adapun dimensi 

efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dalam penelitian ini diukur 

dengan lima dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. 
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Kemudian jika mengacu pada tujuan dari efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal menurut Alvin A. Arens (2008:370), bahwa manajemen 

memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang 

efektif, yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, ketaatan pada Hukum dan 

Peraturan dan Efisiensi dan Efektivitas Operasi.  

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 

merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun 

akuntabilitas dapat diukur dengan dimensi seperti pertanggungjawaban, 

penyajian, pelaporan dan pengungkapan. Sehingga dengan semakin kuatnya 

efektivitas pelaksanaan pengendalian internal yang mencakup lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan maka tujuan dari pengendalian internal akan 

tercapai, yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, ketaatan pada Hukum dan 

Peraturan dan Efisiensi dan Efektivitas Operasi. Dengan tujuan pengendalian 

mampu dicapai maka tingkat akuntabilitas laporan keuangan akan semakin 

tinggi baik secara tingginya pertanggungjawaban laporan, penyajian, 

pelaporan maupun pengungkapan.  

Alvin A. Arens (2008) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas maka jelas diduga bahwa efektivitas pelaksanaan 

pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan. 

 

5. Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

laporan keuangan 

Menurut Richard M. Steers (2005:50) komitmen organisasi adalah 

merupakan rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 

keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 

organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi 

yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap 

organisasinya. Adapun komitmen organisasi dapat diukur dengan tiga 

dimensi, yaitu komitmen afektif, kontinu dan normatif.  

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 

merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun 
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akuntabilitas dapat diukur dengan dimensi seperti pertanggungjawaban, 

penyajian, pelaporan dan pengungkapan. Sehingga dengan semakin tingginya 

komitmen organisasi pada suatu organisasi/pemerintahan baik dari aspek 

afektif, kontinu maupun normatif dalam menjalankan pembuatan laporan 

keuangan pemerintahan daerah maka tingkat akuntabilitas dari laporan 

keuangan akan semakin tinggi, baik secara tingginya pertanggungjawaban 

laporan, penyajian, pelaporan maupun pengungkapan.  

Noor Fuad dan Gofur Ahmad, (2009) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas maka jelas diduga bahwa komitmen organisasi 

secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 

 

6. Aplikasi Sistem Akuntansi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 juncto 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa sistem akuntansi keuangan 

daerah adalah merupakan Serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Adapun 

sistem akuntansi keuangan daerah dapat diukur dengan lima dimensi, yaitu 

Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur 

Akuntansi Aset, Prosedur Akuntansi Selain Kas, dan Penyajian Laporan 

Keuangan. 

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 

merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun 

akuntabilitas dapat diukur dengan dimensi seperti pertanggungjawaban, 

penyajian, pelaporan dan pengungkapan. Sehingga dengan semakin baiknya 

sistem akuntasi keuangan daerah baik dari aspek akuntansi penerimaan kas, 

prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur 

akuntansi selain kas, dan penyajian laporan keuangan maka tingkat 

akuntabilitas dari laporan keuangan akan semakin tinggi, baik secara 

tingginya pertanggungjawaban laporan, penyajian, pelaporan maupun 

pengungkapan.  

Indriasari dan Ertambang, (2008) dan Tuti Herawati, (2014) 

menyatakan bahwa aplikasi sistem akuntansi yang termanfaatkan dengan baik 
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dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di 

atas maka jelas diduga bahwa aplikasi sistem akuntasi secara parsial 

berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 

 

7. Akuntabilitas Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas laporan keuangan adalah 

merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun 

akuntabilitas dapat diukur dengan dimensi seperti pertanggungjawaban, 

penyajian, pelaporan dan pengungkapan. 

Sementara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, bahwa kualitas laporan keuangan daerah adalah merupakan ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Adapun kualitas laporan keuangan dapat diukur 

dengan beberapa dimensi, yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat 

dibandingkan. Sehingga dengan semakin tingginya akuntabilitas laporan 

keuangan, baik dari aspek pertanggungjawaban laporan, penyajian laporan, 

pelaporan dan pengungkapan pelaporan maka tingkat kualitas laporan akan 

semakin tinggi baik secara relevansi laporan, keandalan laporan, pemahaman 

laporan maupun kemudahan dalam membandingkan laporan.  

Indriasari dan Ertambang, (2008) menemukan bahwa akuntabilitas 

laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Landasan teori yang dijadikan acuan untuk membahas keseluruhan 

penelitian digunakan Grand Theory, Middle Range Theory dan Applied 

Theory Seperti tampak pada gambar 11.1 di bawah ini: 

 

 

Gambar 11.1. Model Kerangka Teori Keseluruhan dan Penelitian Terdahulu 
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hubungan 

variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

Gambar 11.2. Paradigma Penelitian Winna Roswinna 
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Hipotesis Penelitian Winna Roswinna 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh efektivitas pelaksanaan pengendalian internal 

terhadap akuntabilitas laporan keuangan  

2. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas laporan 

keuangan  

3. Terdapat pengaruh aplikasi sistem akuntansi terhadap akuntabilitas 

laporan keuangan  

4. Terdapat pengaruh efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, 

komitmen organisasi dan aplikasi sistem akuntansi secara bersama-

sama terhadap akuntabilitas laporan keuangan  

5. Terdapat pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap kualitas 

laporan keuangan  
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PENUTUP: SOLUSI  
PERMASALAHAN UMKM 

 

 

 

 

Bagian penutup dalam makalah lebih menonjolkan mengenai kesimpulan yang bisa di 

dapat di dalam makalah yang sudah kamu buat. Untuk membuat kesimpulan yang 

baik dan benar, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan  

(Prof. N.L. Krisna) 

 

Seperti kecambah, bisnis UMKM di Indonesia bertunas setiap hari. Di 

antara tunas itu, ada yang berkembang tapi banyak juga yang mati. Padahal 

UMKM menguasai lebih dari 90% kegiatan bisnis sekaligus membuka 

lapangan kerja di negeri ini. Mungkin kita tahu bahwa usaha mengembangkan 

UMKM baik lewat seminar kewirausahaan dan bahkan menurunkan pajak 

UMKM jadi setengah persen tak lantas membuat bisnis ini meroket sukses. 

Malah bertumbangan di tengah jalan. Apa masalahnya? Selain karena kendala 

teknis, lambatnya perkembangan bisnis kita bisa jadi disebabkan oleh masalah 

keuangan UMKM yang tak bisa kita antisipasi sejak dini. Mungkin kita 

terlalu menganggap remeh masalah itu sebab lebih mengutamakan 

keuntungan di awal usaha. 
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Mengejar keuntungan memang target sebuah usaha. Tapi terlalu fokus 

hingga mengabaikan masalah keuangan UMKM yang seharusnya bisa kita 

cegah di awal bisnis justru membuat usaha kita terancam punah di masa 

mendatang. 

Apa saja masalah keuangan UMKM dan solusi seperti apa yang bisa 

kita pakai?  

 

1. Kurangnya Modal Usaha 

Adalah masalah mendasar dan umum terjadi di setiap bisnis yang baru 

saja kita rintis. Tak jarang, keinginan membuka atau mengembangkan usaha 

karena tak adanya modal jadi gagal. Alhasil ide-ide brilian kita harus 

mengendap dan terkubur ditelan angan-angan. Bagaimana cara 

menyikapinya? Masalah keuangan UMKM ini memang jadi pertama yang 

harus diselesaikan. Selain menabung, kita bisa membuat proposal pengajuan 

dana usaha pada pemerintah dengan berbagai persyaratannya. 

Atau bisa juga kita mengajukan pinjaman bank, hanya saja kita akan 

diributkan dengan lamanya proses birokrasi, meski ketika pinjaman kita 

disetujui, dana yang dikucurkan cukup menjanjikan. Cara lain adalah 

menemukan Angel Investor untuk bisnis UMKM kita. 

  

2. Tidak Ada Rencana Anggaran yang Matang 

Sebagai wirausahawan mandiri, biasanya dalam membuka UMKM kita 

melakukan seorang diri, baik itu produksi, pemasaran, distribusi maupun 

pengelolaan keuangan. Tak jarang, pekerjaan yang multitasking ini membuat 

kita keteteran untuk mengurus dengan matang. 

Karena alasan ini pulalah, biasanya kita jadi bertindak sesukanya dalam 

mengelola laba bisnis. Padahal masalah keuangan UMKM salah satunya 

terletak pada pemanfaatan anggaran yang semena-mena. Seperti belanja 

barang tersier yang tak ada hubungannya dengan bisnis, misalnya. 

Cara mengatasinya adalah reset kembali rencana anggaran bisnis kita 

per bulan. Fokuskan pada kebutuhan bisnis dan bagi jadi beberapa bagian 

akumulasi keuntungan dalam satu bulan itu. Misal untuk gaji, pengeluaran, 

dan investasi. 

  

3. Tidak Memiliki Mentor 

Selain karena masalah keuangan UMKM, tak adanya mentor yang 

membimbing kita mengelola bisnis kita rupanya cukup jadi kendala yang 
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signifikan, kecuali jika kita punya inisiatif mencari informasi sendiri dan mau 

belajar otodidak. 

Belajar otodidak pun tak ubahnya seperti eksperimen yang banyak 

gagalnya, sebab kita tak tahu tepat di mana kesalahan bisnis yang mestinya 

kita hindari atau perbaiki. Lantas apa jadinya jika kita hanya mengandalkan 

insting semata dalam menjalankan bisnis? 

Percayalah, ketajaman insting pebisnis tak serta merta terasah begitu 

saja di awal usaha. Solusinya yaitu cari mentor. Mentor tak harus jelmaan 

mahaguru yang mendampingi kita tiap waktu. Tapi kita bisa mendapatkannya 

lewat buku, seminar maupun situs dan media sosial pebisnis sukses. 

  

4. Kurangnya Inovasi 

Apa yang menyebabkan bisnis kita stagnan atau tak bergairah membuat 

inovasi? Salah satu kendalanya yaitu masalah keuangan UMKM yang 

mengakibatkan sulitnya inovasi produk. Selain karena masalah kreativitas, 

tentu keuangan jadi penentu terwujudnya inovasi. 

Sebetulnya dalam kondisi keuangan yang sulit, bisnis kita masih bisa 

bertahan hidup dengan sedikit sentuhan keberanian kreativitas yang minim 

dana. Temukan inovasi produk yang sekiranya tak perlu banyak makan biaya. 

Umpama kita punya bisnis rajutan tas wanita, kita bisa menambahkan 

aksesori bunga kering di tas itu atau bisa juga kita membuat tas rajutan 

berdasarkan tema. Menentukan tema tentu harus sesuai pasar, misal tas 

rajutan berpola tokoh hero. 

  

5. Pemasaran Tak Maksimal 

Siapa bilang pemasaran tak perlu biaya mahal? Sewa baliho, mencetak 

brosur, membayar jasa SPG, promosi door to door serta bentuk pemasaran 

lainnya tentu butuh biaya yang tak sedikit. Jika tak dikelola dengan baik, 

masalah keuangan pun mengintai UMKM kita. 

Karena masalah keuangan tak kunjung membaik, ganjarannya adalah 

pemasaran jadi tak maksimal sehingga omzet pun menurun. Bagaimana 

caranya pemasaran tetap berjalan sementara masalah keuangan kita dalam 

tahap perbaikan? 

Coba pilah dan pilih jenis pemasaran mana yang lebih sedikit perlu 

biaya atau kalau bisa tanpa biaya. Jadi pebisnis zaman sekarang itu mudah, 

kita punya banyak pilihan strategi pemasaran yang minim biaya, seperti 

pemasaran online. 
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Pemasaran online pun banyak jenisnya. Supaya lebih hemat dan efektif, 

kita harus melakukannya bertahap. Bisa mulai dari membangun website atau 

blog gratisan dulu, lalu bergabung di marketplace, dan selanjutnya menyapa 

konsumen di media sosial. 

  

6. Mengabaikan Laporan Keuangan 

Tak cuma soal rencana anggaran yang bisa membuat masalah keuangan 

bisnis kita berantakan, tapi juga laporan keuangan yang tidak konsisten kita 

buat. Kalau laporan keuangan saja kita abai, bagaimana kita tahu keuntungan 

bisnis kita? 

Bagaimana kita belanja kebutuhan bisnis bulanan? Alokasi dana dari 

mana? Sejatinya laporan keuangan bukan melulu mencatat uang masuk dan 

keluar. Uang masuk adalah pendapatan dan uang keluar adalah pengeluaran, 

sedangkan selisihnya adalah laba. Bukan begitu. Laporan keuangan tak 

sesederhana itu, tapi paling tidak kita punya laporan Neraca, Arus Kas, dan 

Laba Rugi. Bingung membuatnya? Kalau kita malas melakukan sendiri, 

mungkin kita perlu akuntan untuk mengerjakan laporan keuangan.  

  

7. Masih Melakukan Pembukuan Konvensional 

Coba periksa kembali pencatatan keuangan bisnis kita. Jangan sampai 

hanya karena salah menginput data, keuangan kita dalam masalah besar. 

Terkadang kesalahan kecil semacam ini terjadi jika kita masih melakukan 

pembukuan manual atau konvensional. Tak cuma salah rekapitulasi, data 

hilang dan rusak sangat mungkin terjadi. Sementara itu, penumpukan kertas di 

tempat usaha kita lambat laun memakan ruang. Oleh karenanya kita harus 

mengatur kembali pembukuan. 

Berada di era digital, sangat mungkin kita memakai pembukuan digital 

dengan menginstal software akuntansi. Selain mudah digunakan, tentu 

kesalahan dalam memasukkan data bisa diminimalisasi. Di samping itu, 

pelaporan keuangan yang bisa kita pantau secara realtime itu bisa mencegah 

hilangnya data. Sebab software akuntansi selalu mem-backup secara berkala 

tiap data yang kita masukkan. Jadi jangan khawatir tiba-tiba hilang tak bisa 

dilacak. 

  

8. Tak Memiliki Izin Resmi 

Masalah keuangan tentu menghambat berkembangnya UMKM yang 

susah payah kita dirikan. Sementara mencari pendanaan tak mungkin kita 
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lakukan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Penyumbang dana enggan melirik 

bisnis kita bisa jadi karena tak punya izin resmi. 

Sebuah bisnis tak mungkin dapat izin resmi kalau tak mengurus NPWP 

dan patuh membayar pajak serta perizinan lingkungan dan lainnya. Jadi wajar 

kiranya kalau bisnis kita dianggap abal-abal oleh calon investor. 

Mulai sekarang, kita harus berbenah. Masalah keuangan UMKM saling 

terkait sebab dan akibatnya. 
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TENTANG PENULIS 
 

 

 

 

Memulai karier di bidang pendidikan, Dr. Hj. Winna 

Roswinna, S.E., M.M., CPM. masuk di STIE Indonesia 

Emas tahun 1996 sebagai bagian Administrasi Umum 

sampai tahun 2000. Kemudian setelah STIE Indonesia 

Emas bergabung dengan Universitas ARS Internasional, 

beliau pindah ke Pascasarjana Universitas Winaya Mukti 

bagian Administrasi nonakademik pada tahun 2000.  

Lamanya berkiprah di dunia pendidikan, menjadikan beliau memutuskan 

untuk terus berkomitmen mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara 

Indonesia melalui pendidikan karena menurut beliau, pendidikan merupakan 

sesuatu yang wajib didapatkan oleh seluruh warganegara. 

Mengutip hadis Rasulullah saw., beliau menyebutkan bahwa kalau 

ingin selamat di dunia dengan ilmu, selamat di akhirat dengan ilmu, dan 

selamat kedua duanya juga dengan ilmu. 

Setelah lama beliau bekerja di bagian nonakademik sampai menjadi 

Kepala Bagian Nonakademik Pascasarjana Universitas Winaya Mukti, Winna 

Roswinna yang merupakan lulusan STBA Bandung tahun 1994, S-1 

Manajemen Universitas Winaya Mukti tahun 2004, dan S-2 Magister 

Manajemen Universitas Winaya Mukti tahun 2006 ini justru terus meneruskan 

kuliahnya ke jenjang tertinggi, yaitu Doktor Ilmu Manajemen yang dapat 

diselesaikan tahun 2019. 

Perempuan yang lahir di Bandung, 23 Juni 1971 ini, akhirnya 

menjadikan dunia Pendidikan sebagai pelabuhan terakhir kariernya. Bekerja 

untuk Melayani merupakan moto beliau dalam meraungi bahtera 

kehidupannya, baik secara pribadi maupun organisasi di dunia pendidikan. 

Sebelum beliau memperoleh gelar Doktornya, beliau pun telah 

melakukan pelatihan-pelatihan yang bersertifikat profesional, baik yang 

bertaraf nasional, yaitu BNSP maupun bertaraf internasional yaitu AAPM 
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dengan mendapatkan gelar profesional CPM (Cerified Portofolio 

Management). 

Ketika berkiprah sebagai Dosen Tetap Program Pascasarjana 

Universitas Winaya Mukti yang saat ini sudah bersatu dengan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, beliau sudah melaksanakan beberapa aktivitas yang 

sangat menunjang kemajuan Universitas Winaya Mukti, antara lain kerja 

sama dengan beberapa universitas di luar negeri dan melaksanakan berbagai 

seminar, international conference, dan aktivitas lain yang sifatnya 

membangun untuk memperkokoh eksistensi Universitas Winaya Mukti. 

Perempuan yang beralamat di Jl. Berlian Nomor 18 Bandung ini, 

merencanakan untuk menyusun buku: Manajemen Keuangan Era 5.0 ini yang 

ditulis berdasarkan temuan beliau dari hasil penelitiannya, bahwa Digital 

keuangan dan kemampuan SDM untuk menguasai teknologi digital dalam 

bidang keuangan menjadi salah satu unggulan bagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang keuangan untuk dapat survive menghadapi perubahan 

lingkungan yang sangat cepat saat ini. 

Banyak penghargaan yang beliau dapatkan baik dari prestasi akademik 

maupun sebagai pembicara di berbagai instansi dan perguruan tinggi lain, 

yang tentunya memberikan sumbangsih untuk pengembangan SDM di 

Indonesia. 

BUKU PERTAMA sudah beredar dan menjadi best seller yang 

berjudul KUALITAS LAPORAN KEUANGAN: Dilengkapi dengan Hasil 

Penelitian pada Lembaga Pemerintahan”. Nah buku kedua ini lebih 

difokuskan pada UMKM, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

 

 

 

 


