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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan  bisnis yang semakin pesat belakangan ini mendorong 

banyak usaha baru yang mucul dari berbagai skala. Baik dari skala mikro, kecil, 

maupun menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit 

usaha yang berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, menampung tenaga 

kerja yang akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka 

produktifitas. UMKM di wilayah tertentu dianggap sangat penting untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kinerja UMKM dapat di ukur dari tiga 

aspek yaitu (1) nilai tambah yang digambarkan dalam angka Produk Domestik 

Bruto (PDB),(2) unit usaha dan tenaga kerja yang dilihat dari berapa banyak 

jumlah unit UMKM dan seberapa banyak menyerap tenaga kerja, dan (3) nilai 

ekspor.  
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Grafik 1.1 

Perkembangan UMKM  

 

Sumber :www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322 

Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan UMKM pada periode 2010 – 2012 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk setiap tahun. Dari tahun 

2010 ke tahun 2011 UMKM mengalami peningkatan sebanyak 2,57%, sedangkan 

dari tahun 2011 ke tahun 2012 UMKM mengalami peningkatan sebanyak 2,41%. 

Perkembangan UMKM ini sangat menguntungkan bagi perekonomian negara  

karena dengan meningkatnya jumlah UMKM maka meningkat pula jumlah 

tenaga kerja yang dapat di serap UMKM dan dengan demikian akan mengurangi 

angka pengangguran. Meningkatnya UMKM juga berpengaruh positif dengan 
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meningkatnya PDB dengan adanya ekspor dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

Menurut Raselawati (2014) mengatakan peran Usaha Kecil Menengah 

(UKM) dalam perekeonomian Indonesia dapat dilihat dari : kedudukannya 

sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia 

lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi 

local dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, 

serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. 

UMKM biasanya adalah usaha masyarakat yang terkadang sudah turun 

temurun dilakukan oleh para pegiat usaha jadi kebanyakan masih menggunakan 

cara-cara tradisional dalam menjalankan usahanya. Sehingga tidak sedikit dari 

mereka yang tidak menggunakan pembukuan atau catatan akuntansi dalam 

menunjang keberhasilan usahanya. Kebanyakan dari mereka yang menjalankan 

bisnis keluarga tidak memisahkan antara keperluan usaha dan keperluan rumah 

tangga, uang usaha dan uang rumah tangga. Sehingga kesusahan dalam 

menghitung penghasilan dan laba usaha untuk kebijakan pengambilan keputusan 

periode berikutnya. 

Ada persepsi dari UMKM yang sudah menjalankan usahanya dengan 

usaha keluarga yang turun temurun sudah nyaman dengan cara tradisional mereka 

dan bagi UMKM yang baru merintis usaha merasa pencatatan akuntansi adalah 



4 
 

 
 

sesuatu yang merepotkan karena membutuhkan waktu tenaga dan uang. Daripada 

mengurusi masalah pembukuan lebih baik memanfaatkan waktu dan tenaga 

untuk bekerja melakukan produksi maupun pemasaran. 

  Masalah yang hadapi UMKM dalam perkembangannya adalah masalah 

pemasaran, produksi, distribusi, bahan baku, teknologi, dan modal. Masalah yang 

tidak kalah pentingnya lagi adalah masalah pengelolaan dana. Pengelolaan dana 

yang baik tidak terlepas dari peranan pencatatatan akuntansi. Melalui pencatatan 

akuntansi pemilik usaha mendapat informasi yang memadai tentang penggunaan 

dana dan kemajuan usahanya.    

Pencataan akuntanis sangat berguna bagi UMKM dalam penggalan dana 

untuk menambah modal kerja karena bagi UMKM yang ingin melakukan 

pinjaman ke bank maupun ke koperasi selain meminta TDP dan NPWP, lembaga 

keuangan tersebut juga meminta laporan keuangan perusahaan minimal 1 tahun. 

Sehingga pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya tidak 

lepas dari peranan laporan keuangan dan pembukuan akuntansi. Laporan 

keuangan sangat dibutuhkan perusahaan sebagai penilai kinerja dan sebagai 

proyeksi target yang akan di kejar di periode berikutnya.   

Laporan keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu yang berisi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba 

rugi komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Fungsi 



5 
 

 
 

laporan keuangan tersebut sebagai laporan pertanggung jawaban kepada pihak 

internal dan external, proses pembuatan keputusan, pembuatan penyusunan 

rencana usaha, menarik perhatian investor, keperluan debitur dan kreditur, dan 

sebagai proyeksi perusahaan di masa yang akan datang.  

Laporan keuangan juga berguna dalam rangka menyusun berbagai 

proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan uang kas di masa yang akan datang, 

mengontrol biaya, mengukur dan meningkatkan produktivitas dan memberikan 

dukungan terhadap proses produksi (Johnson & Kaplan dalam Wahyudi, 2009). 

Gordon dan Miller dalam Wahyudi (2009), berpendapat bahwa informasi 

akuntansi merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk 

membantu menghadapi persaingan bisnis.  

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi UKM 

di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-undang UKM No. 9 tahun 

1995 dan Undang-undang perpajakan No 2 Tahun 2007 tentang Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Pemerintah maupun komunitas akuntansi 

telah menegaskan pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan informasi 

akuntansi bagi UKM.  

Namun dalam kenyataannya, sebagian besar UMKM di Indonesia belum 

menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi dalam pengelolaan usahanya. 

UMKM yang masih tergolong kecil tidak membuat pembukuan atas aktifitas 
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operasionalnya. Sehingga laba UMKM yang diperoleh bisa diketahui dari 

penjualan dikurangi dengan bahan baku. Kekurangan penyuluhan akan 

pentingnya pembukuan akuntansi suatu usaha menyebabkan usaha kecil tidak 

mengetahui manfaat dari akuntansi. Pelaku usaha yang merasa dirinya kurang 

mampu untuk membuat pencatatan akuntansi mereka dapat menyewa jasa 

akuntan. Usaha kecil dengan keuntungan yang kecil juga akan lebih memilih 

untuk tidak menyewa jasa akuntan dan membuat pembukuan seadanya atau 

bahkan tidak membuat sama sekali. 

Dari penelitian yang dilakukan Arifin (2010), mengatakan  bahwa yang 

melakukan pencatatan berkisar : kas masuk dan kas keluar (78% -98%), 

persediaan (32% - 53%), penjualan (44% - 67%), pembelian (45% - 65%). Pelaku 

Usaha UKM menganggap bahwa usaha yang mereka kelola saat ini adalah usaha 

keluarga yang tidak memerlukan akuntansi, terlebih didukung dengan kurangnya 

pengetahuan akuntansi atau bisa dikatakan tidak adanya tenaga ahli dibidang 

akuntansi. 

Tidak semua UMKM melakukan dan menerapkapn pelaporan keuangan 

yang dapat menghasilkan informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang 

dihasilkan tersebut dapat membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan 

bisnis dan penilaian kinerja usaha mereka. 
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Riset Abdul-Rahamon pada tahun 2014 ingin mengetahui secara nyata 

persepsi UMKM mengenai pentingnya laporan keuangan dan pembukuan 

terhadap kinerja. Hasil yang didapatkan ialah mayoritas UMKM telah membuat 

pembukuan berdasarkan cash basis. Menyusun laporan keuangan dan pembukuan 

karena pembukuan dianggap sangat penting dalam pengambilan keputusan 

manajemen. Laporan keuangan digunakan untuk mengurangi biaya pengeluaran 

operasional dan meningkatkan efektivitas dan produktivitas UMKM. Pencatatan 

akuntansi atau laporan keuangan juga dapat memberikan pengawasan terhadap 

penerimaan dan pengeluaran kas usaha. Tetapi sebagian besar UMKM tidak 

membuat laporan keuangan tahunan karena UMKM belum menetapkan tujuan 

tahunan untuk masing-masing indikator kinerja dan penilaian kinerja. Pencatatan 

akuntansi yang tidak baik dapat memberikan kinerja keuangan yang buruk dan 

pencatatan akuntansi yang baik memberikan kinerja keuangan yang lebih baik. 

Akuntansi merupakan indikator pengukuran keberhasilan kinerja suatu 

usaha. Penilaian kinerja bermanfaat untuk mengukur tingkat keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wuryaningrum dalam 

Indralesmana, 2014). Informasi yang disediakan oleh catatan akuntansi sangat 

berguna untuk pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan 

pengelolaan usaha tersebut (Ediraras, 2010). Wibowo (2015), mengatakan bahwa 

UKM sebaiknya menggunakan informasi keuangan sebagai dasar untuk 
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pengambilan keputusan bisnisnya sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang 

tepat yang dapat mendukung keberhasilan usahanya.  

Informasi dari catatan akuntansi tersebut dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi dan memprediksi permasalahan yang mungkin akan terjadi 

sehingga bisa mengambil tindakan koreksi secara tepat waktu. Penting bagi para 

pelaku usaha untuk dapat menafsirkan dan membaca laporan keuangan. Sehingga 

para pelaku usaha dapat menghitung keuntungannya maupun kerugiannya, akan 

tetapi yang lebih penting lagi adalah dapat memahami makna untung atau rugi 

bagi usahanya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan meneliti tentang 

perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang melakukan pencatatan 

akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

   Apakah ada perbedaan pengaruh kinerja UMKM antara UMKM yang 

melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan 

akuntansi ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1  Tujuan 

 Untuk mengetahui perbedaan pengaruh kinerja antara UMKM yang 

melakukan pencatatan akuntansi dan UMKM yang tidak melakukan pencatatan 

akuntansi. 

 

1.3.2 Manfaat 

1. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis di harapkan mampu 

mengembangkan riset Onaolapo (2014) untuk penelitian selanjutnya.  

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

terhadap Lembaga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat 

memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya pencatatan 

akuntansi pada sektor UMKM. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

1. Bab 1 : Pendahuluan. 

 Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 
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2. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis. 

 Pada bab ini akan diuraikan berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan, kerangka pikir, serta hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

3. Bab III : Metode Pengumpulan data. 

 Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi mengenai 

sumber dan jenis data yang akan digunakan, gambaran umum objek 

penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam 

penelitian ini, dan metode analisis data. 

4. Bab IV : Analisis Data. 

 Merupakan hasil dari analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

5. Bab V : Penutup. 

 Merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


