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Elviatul Hasanah  

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk meemahami dan menganalisa pencatatan keuangan 

UD Tani Makmur serta penyusunanan laporan keuangan menggunakan aplikasi SI APIK 

pada UD Tani Makamur. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu hal 

terpenting uuntuk menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Laporan keuangan juga 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak – pihak yang berkepentingan. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada jaman sekarang membuat penyusunan 

laporan keuangan dapat dibuat dengan mudah. Bank Indonesia yang bekerjasama dengan 

Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan aplikasi penyusunana laporan keuangan yang 

telah sesuai dengan SAK EMKM yakni aplikasi SI APIK. Aplikasi SI APIK ini bertujuan 

untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan perusahaannya. 

Penelitian ini melakukan studi kasus pada UD Tani Makmur Banyuwangi, dimana UD Tani 

Makmur merupakan salah satu bentuk UMKM yang bergerak dalamm sektor perdagangan 

yang belum melakukan penyususnan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan  secara 

baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif diskriptif. peneliti melakukan 

observasi selama kurang lebih 15 hari untuk mengetahui secara mendalam bagai mana 

proses pengelolaan keuangan dan pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UD Tani 

Makmur. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika aplikasi SI APIK memudahkan 

perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, serta dengan adanya aplikasi 

SI APIK perusahaa n tidak perlu susah payah untuk melakukan penyusunan keuangan 

karena aplikasi SI APIK sudah otomatis membuat laporan keuangan.   

 

Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penyusunan Laporan 

                           Keuangan,  aplikasi SI APIK 
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Elviatul Hasanah  

Accounting Departement, faculty of Eknomic and Business, Jember University 

 

 

ABSTRAK 

 

This study aims to understand and analyze the financial records of UD Tani 

Makmur and the preparation of financial statements using the SI APIK application at UD 

Tani Makamur. Preparation of financial statements is one of the most important things to 

keep the business running well. Financial statements can also be used for decision making 

by interested parties. The rapid development of technology in the present era makes the 

preparation of financial reports easy. Bank Indonesia, in collaboration with the Indonesian 

Accounting Association, issued an application for preparing financial statements in 

accordance with the SAK EMKM, the SI APIK application. The SI APIK application aims 

to facilitate SMEs in compiling their company's financial statements. This study conducted 

a case study on UD Tani Makmur Banyuwangi, where UD Tani Makmur is one form of 

MSMEs engaged in the trade sector that has not properly performed financial statements 

and financial management. The type of research used is qualitative descriptive. The 

researcher conducted observations for approximately 15 days to find out in depth how the 

financial management process and financial records were carried out by UD Tani 

Makmur. The results of this study indicate that the SI APIK application makes it easier for 

companies to record financial transactions, and with the application of SI APIK the 

company does not need to bother to make financial arrangements because the SI APIK 

application has automatically made financial reports. 

 

keywords: small and medium micro enterprises, preparation of financial statements, SI 

                 APIk applications 
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RINGKASAN 

 

KONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN 

APLIKASI SI APIK (STUDI PADA UD TANI MAKMUR BANYUWANGI); Elviatul 

Hasanah; 170810301262; 2019; 64 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jember. 

 

 Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha 

yang memiliki peranan penting dalam menyangga perekonomian masyarakat kecil 

dan mendorong perekonomian bangsa ini, terbukti dengan adanya 3 peran UMKM 

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yaitu sebagai pemera 

perekonomian masyarakat kecil, menambah devisa negara dan sarana untuk 

menyelamatkan dari jurang kemisikinan. UMKM juga telah menjadi tulang 

punggung perekonomian Bangsa karena telah menguasai 99 persen aktivitas bisnis 

yang ada di Indonesia dengan lebih 98 persen berstatus usaha mikro. Namun, bisnis 

UMKM sendiri tidaklah berjalan mulus ada beberapa kendala yang dialami yaitu 

kendala external dan internal. Kendala external sendiri berupa infrastruktur yang 

terbatas terkait sarana dan prasara, keterbatasan akses dan lainnya, sedangkan 

kendala internal terkait dengan modal, akuntabilitas dan kurngnya SDM yang 

belum menguasai teknologi. Akuntabilitassendiri terkai dengan banyaknya pelaku 

UMKM yang belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan hanya 

mengandalkan proses pencatatan keuanga yang sederhana.  

  Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu hal terpenting untuk 

menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan yang 

tidak konstan dan tidak rapi akan memberikan masalah yang mungkin dapat 

membuat bisnis mengalami  kebocoran aset yang sangat merugikan. Laporan 

keuangan dapat membantu perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang baik 

tentang pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu. Padahal pada jaman sekarang 

dengan adanya kemajuan teknologi penyusunan laporan keuangan dapat dibuat 

dengan mudah, ada beberapa aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam 
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melakukan penyusunan laporan keuangan seperti MYOB accounting, microsoft 

excel, Zahir dan lainnya. Aplikasi- aplikasi tersebut merupakan program aplikasi 

yang berada dalam komputer. Bank Indonesia yang berkerjasama dengan Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan aplikasi yang dapat memudahkan 

penyusunan laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan 

Informasi Keuangan (SI APIK). Aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

ini, bertujuan  untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan penyusunan 

laporan keuangan serta memudahkan lembaga keuangan dalam menganalisa 

kemampuan keuangan yang dimilki oleh UMKM, karena penyusunan laporan 

keuangan yang menggunakan aplikasi SI APIK ini sudah sesuai dengan standar 

yang berlaku yaitu SAK EMKM.  

 Penelitian ini dilakukan karena UD Tani Makmur belum mengelola dan 

melakukan penyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku. Padahal dalam kegiatan usaha laporan keuangan sangatlah penting, alasan 

utama UD Tani Makmur tidak melakukan penyusun laporan keuangan karena 

mereka beranggapan menyusun laporan keuangan merupakan hal yang sangat sulit. 

Dari masalah tersebut peneliti ingin menganalisa lebih dalam lagi proses 

pengelolaan keuangan yang ada di UD Tani makmur serta ingin menganalisa 

penerapan aplikasi Si Apik dalam proses pengelolaan laporan keuangan yang ada 

di UD Tani Makmur. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif  denga sumber 

data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara langsung kepada pemilik sedangkan data sekunder berupa 

catatan – catatan yang diperoleh dari perusahaan serta bukti – bukti transaksi. 

 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa UD Tani Makmur melakukan 

pencatatan keuangan secara sederhana, belum ada pembukuan khusus yang dilekukan 

untuk beban dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta tidak adanya surat perjanjian 

peminjman modal untuk pemberian modal. Setelah dilakukannya penerapan aplikasi SI 

APIK pada UD Tani Makmur, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dengan 

mudah, melakukan transaksi dengan mudah pula. Perusahaan dapat mengetahui laba, 

utang, piutang serta beban – beban yang dikeluarkan selama kegiatan usaha berlangsung. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang         

  Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha 

yang memiliki peranan penting dalam menyangga perekonomian masyarakat kecil 

dan mendorong perekonomian bangsa ini, terbukti dengan adanya 3 peran UMKM 

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil (Dwi : 2017). Pertama 

sarana untuk meratakan perekonomian masyarakat kecil, dengan tersebarnya 

UMKM di 34 provinsi di Indonesia ini memperkecil jurang antara yang kaya dan 

yang miskin. Kedua menambah dan memberikan pemasukan devisa bagi negara, 

ini dibuktikan pada tahun 2017 data yang diperoleh dari kementerian koperasi dan 

UMKM menunjukan tingginya devisa negara yang diperoleh dari UMKM, angka 

ini mencapai Rp 8,45 milyar, dengan begitu angka ini mengalami peningkatan 

hingga delapan kali lipat dibandingkan pada tahun 2016. Ketiga sarana untuk 

menyelamatkan dari jurang kemisikinan dapat diketahui dari data yang diperoleh 

dari kementerian koperasi dan UMKM yang menujukan bahwa tahun 2011 lebih 

dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap 101,7 juta orang dan meningkat 

menjadi 62,9 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 116,6 juta 

orang pada tahun 2017.  

  Dikutip dari Harian Rakyat Merdeka (2016) Sri Mulyani menteri keuangan 

Indonesia menyatakan UMKM memiliki peran yang sangat besar di Indonesia, 

dimana selama ini UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa 

ini karena keberadaanya yang tersebar diseluruh penjuru bangsa dan telah mengusai 

99 persen aktivitas bisinis yang ada di Indonesia dengan lebih dari 98 persen telah 

berstatus usaha  mikro. Uraian dan data – data diatas  menunjukan begitu besarnya 

peran UMKM teradap perekonomian bangsa, namun bisnis UMKM tidak 

selamanya berjalan mulus, terdapat hambatan dan kendala yang dialami baik yang 

bersifat internal maupun external. Kendala external yang dihadapi oleh pelaku 

UMKM berupa iklim usaha yang masih belum kondusif, infrastruktur yang terkait 

dengan terbatasnya sarana dan prasarana usaha dan keterbatasan akses terhadap 
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bahan baku. Kendala internal yang dihadapi pelaku UMKM berupa modal, Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang kurang mengenai pengetahuan teknologi, hukum serta 

Akuntabilitas (Bank Indonesia 2015:18). Masalah akuntanbilitas sendiri terkait 

dengan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mempunyai sistem 

administrasi keuangan dan hanya mengandalkan proses pencatatan keuangan yang 

sederhana.   

  UMKM merupakan perusahaan yang memiliki pemilik sekaligus pengelola 

keuangan yang sama, modal yang disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil 

pemilik modal. Kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait dengan 

pengelolaan dana. Pengelolaan dana merupakan kunci keberhasilan ataupun 

kegagalan suatu perusahaan, dalam mengelola dana kita harus menerapkan metode 

pecataatan akuntansi yang baik dan benar.  Pencatatan akuntansi sendiri harus 

sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku mulai dari pengakuan,  pengukuran, 

penyajian hingga pengungkapan. Namun dalam pelaksanaanya, banyak pelaku 

UMKM tidak melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

standart yang berlaku karena mereka beranggapan bahwa penyusunan laporan 

keuangan bukanlah hal yang penting bagi mereka.    

  Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu hal terpenting untuk 

menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan yang 

tidak konstan dan tidak rapi akan memberikan masalah yang mungkin dapat 

membuat bisnis mengalami  kebocoran aset yang sangat merugikan. Laporan 

keuangan dapat membantu perusahaan untuk memiliki pengetahuan yang baik 

tentang pertumbuhan bisnis dari waktu ke waktu. Pengetahuan yang baik, bisa 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan bisnis.     

   Laporan keuangan juga dapat digunakan oleh pihak pihak yang 

berkepentingan untuk mengambil keputusan. Pengembangan usaha memerlukan 

modal yang besar. Modal dapat diperoleh melalui pihak internal maupun eksternal. 

Investor dan kreditur merupakan penyedia modal yang paling banyak digunakan 

untuk pengembangan usaha. Tanpa adanya laporan keuangan investor dan kreditur 

tidak akan memberikan modal atau pinjaman karena ragu terhadap kinerja 

perusahaan.    
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  Padahal pada jaman sekarang dengan adanya kemajuan teknologi 

penyusunan laporan keuangan dapat dibuat dengan mudah, ada beberapa aplikasi 

yang menawarkan kemudahan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan 

seperti MYOB accounting, microsoft excel, Zahir dan lainnya. Aplikasi- aplikasi 

tersebut merupakan program aplikasi yang berada dalam komputer. Semakin 

berkembangnya teknologi di era sekarang aplikasi penyusunan laporan keuangan 

tidak hanya bisa diakses melalui komputer saja, ada beberapa aplikasi yang dapat 

diakses melalui smartphone. Pada saat ini hampir semua pelaku UMKM memilki 

smartphone dalam kegiatannya sehari-hari, namun belum banyak yang 

menggunakan alat komunikasi tersebut untuk melakukan penyusunan laporan 

keuangan. 

   Bank Indonesia yang berkerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) mengeluarkan aplikasi yang dapat memudahkan penyusunan laporan 

keuangan yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI 

APIK). Aplikasi SI APIK ini memudahkan pengunanya, khususnya UMKM untuk 

bisa membuat laporan keuangan, neraca dan laba rugi melalui smartphone, sistem 

aplikasi dapat digunakan oleh semua pengusaha UMKM dengan mengunduh 

program tersebut secara gratis melalui ponsel di google playstore. Aplikasi yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini, bertujuan  untuk membantu para pelaku 

UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan serta memudahkan 

lembaga keuangan dalam menganalisa kemampuan keuangan yang dimilki oleh 

UMKM, karena penyusunan laporan keuangan yang menggunakan aplikasi SI 

APIK ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.  

  UD Tani Makmur merupakan salah satu bentuk usaha mikro, kecil, dan 

menengah ( UMKM) yang tergolong usaha kecil karena memiliki omset penjualan 

tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. UD Tani Mamur bergerak dalam sektor 

pedagangan khususnya dalam perdagangan hasil pertanian. Pengelolaan keuangan 

yang ada di UD Tani Makmur ini belum terkelola secara baik. Pertama, UD Tani 

Makmur ini masih melakukan pencatatan transaksi-transaksi secara manual, ini 

terbukti dari transaksi penjualan dan pembelian yang hanya dibuatkan nota 

sehingga bukti tersebut tidak terarsip secara baik. Kedua, pengelolan keuangan di 
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UD Tani Makmur belum memisahkan antara keperluan pribadi dan keperluan 

usahanya. Ketiga, tidak adanya sistem yang  mengelola tentang keuangan di UD 

Tani Makmur ini membuat laba yang diperoleh tidak ketahui secara jelas.    

  Penelitian ini dilakukan karena UD Tani Makmur belum melakukan 

pencatatan keuangan dan penyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku. Padahal dalam kegiatan usaha laporan keuangan sangatlah 

penting, alasan utama UD Tani Makmur tidak melakukan penyusun laporan 

keuangan karena mereka beranggapan menyusun laporan keuangan merupakan hal 

yang sangat sulit. Dari masalah tersebut peneliti ingin menganalisa lebih dalam lagi 

proses pengelolaan keuangan yang ada di UD Tani makmur serta ingin menganalisa 

penerapan aplikasi Si Apik dalam proses pengelolaan laporan keuangan yang ada 

di UD Tani Makmur. 

1. 2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitIn ini adalah : 

1. Bagaimana pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM UD Tani 

Makmur ? 

2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SI APIK 

di UD Tani Makmur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1) Memahami dan menganalisa pencatatan keuangan yang telah dilakukan 

oleh UMKM UD Tani Makmur. 

2) Memahami dan menganalisa penyusunan laporan keuangan  menggunakan 

aplikasi SI APIK pada UD Tani Makmur. 

1.4  Manfaat Penelitian    

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang akuntansi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan 

menggunakan aplikasi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pengguna   

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan 

untuk penyusunan laporan keuangan bagi usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemampuan dan 

wawasan tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi 

Si APIK. 

c. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi 

bacaan serta kajian ilmu khususnya untuk program studi akuntansi dan 

mahasiswa Universitas Negeri Jember  
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BAB 2. DAFTAR PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi  

  Akuntansi (accounting) diartikan suatu informasi yang menyediakan 

laporan keuangan untuk pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi serta 

kondisi perusahaan (Werren et all, 2014:3). Akuntansi merupakan suatu aktivitas 

perusahaan dalam menyedikan informasi kwantitaif keuangan dan hasil operasinya 

yang bertujuan untuk memberikan manfaat dimasa depan ( Handoko : 2012). 

Akuntansi juga memiliki pengertian suatu sistem informasi yang mrliputi proses 

mengidentifikas, mengukur serta melaporkan informasi keuangan dan 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pemegang keuangan untuk menjadikan 

sebagai pertimbangan pengambilan keputusan ( Putra : 2013).   

  Akuntansi pada hakikatnya proses yang menghasilkan informasi yang 

berguna untuk menjalankan operasi perusahaan oleh manajer. Pihak – pihak yang 

berkepentingan dapat mengkomunikasikan informasi perusahaan melalui 

akuntansi. Perusahaan harus memenuhi kebutuhan informasi dari pihak – pihak 

berkepentingan dengan rancangan sistem akuntansinya (Daud dan Valeria : 2014). 

Menurut Whalfirotin (2016) akuntansi memilki manfaat tidak hanya untuk 

melayani kebutuhan informasi pihak luar perusahaan saja melainkan juga dapat 

digunkan untuk memenuhi kebutuhan manajeman yaitu sebagai perencanaan, 

pengendalian serta pengambilan keputusan.   

  Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan 

proses yang dimulai dari identifikasi, klasifikasi, pengukuran serta pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang hasilnya dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang memilki kepentingan untuk mengetahui kondisi perusahaan.  

2.2 Laporan Keuangan     

  Laporan keuangan adalah hasil refleksi dari peristiwa dan transaksi yang 

bersifat finacial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara secepat-

cepatnya dalam satuan uang dan diadakannya penafsiran untuk berbagai macam 

kepentingan manajeman dan pihak lain yang membutuhkan infromasi tersebut ( 

Jumingan 2011:4). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar 
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Akuntansi Keuangan (2015) laporan keuangan merupakan penyajian yang 

terstruktur dari posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu entitas, nilai moneter 

dalam mengkuantifikasikan sejarah entitas ditampilkan dalam laporan ini.   

  Laporan keuangan merupakan suatu periode laporan pada suatu entitas yang 

menunjukan suatu informasi tentang kondisi financial entitas tersebut (Pangestika : 

2019). Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pemilik atau manajeman 

suatu perusahaan akan tetapi, digunkan oleh pihak – pihak berkepentingan seperti 

investor, kreditor, pemerintah bahkan masyarakat umum.    

  Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk mengambil 

informasi sebuah perusahaan berupa keputusan dan pengendalian pada perusahaan. 

Laporan keuangan suatu perusahaan dibuat melalui transak-transaksi yang dicatat 

secara runtut dalam peruiode tertentu. Laporan keuangan secara umum memiliki 3 

bentuk yang dihasilkan dari perusahaan yaitu: neraca, laporan laba – rugi dan 

laporan aliran kas ( Hanafi, Mamduh dan Halim 2014: 12) .   

  SAK EMKM (2016) menyatakan bahwa laoran keuangan minumum terdiri 

atas laporan keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode tertentu, dan 

catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu 

yang sangat relevan. Berikut macam-macam laporan keuangan : 

1)  Laporan posisi keuangan/Neraca 

Lopran ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas dan ekuitas pada akhir 

periode peloparan keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup akun-akun 

seperti berikut :kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, 

utang bank serta ekuitas ( SAK EMKM:2016) 

2) Laporan Laba Rugi 

Lapran ini merupakan laporan yang potensisebuah perusahaan selam jangka 

waktu tertentu. Lapran laba rugi ini memasukan semua penghasilan dan beban 

yang diperoleh perusahaan da;am periode tertentu. 

3) Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis sepanjang hal 

tersebut mudah. Tiap – tiap laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa 

laporan keuangan akuntansi, informasi tambhan dan rincian akun tertentu yang 
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menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna 

untuk memenuhi laporan keuangan ( SAK EMKM : 2016). 

  Berdasarkan pengertian yang dipaparkan diatas, laporan keuangan 

merupakan catatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dan 

dilaporkan minumun dalam 3 bentuk laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan 

laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan. 

2.2.1 Tujun Laporan Keuangan   

  Tujuan laporan keuangan dalam SAK EMKM (2016) bab 2.1 adalah untuk 

menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang 

bermanfaat bagi semua pengguna dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi 

oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus 

untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Penggunanya sendiri dapat meliputi 

berupa penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam 

memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukan pertanggung 

jawaban manajeman atas sumber daya yang dipercayakan olehnya.   

  Berdasarkan Statemen For Financial Reporting Accounting Concept 

(SFAC) No. 8 Conceptual Framework for Financial Reporting, tujuan laporan 

keuangan yaitu:  

a. Sebagai keputusan untuk investor dan potensi tentang pembelian, penjualan, 

atau pemegang instrumen ekuitas serta hutang tergantung kepada tingkat 

pengembalian ang mereka harapkan dari investasi di instrument tersebut. 

b. Sebagi keputusan oleh pemberi pinjaman dan kreditur lainnya tentang 

kesanggupan untuk menyediakan atau penetapan dan bentuk lainnya tergantung 

kepada pembayaran pokok bunga atau pendapatan lain yang mereka harapkan. 

2.3 Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK  

EMKM) 

2.3.1    Mengenai SAK EMKM    

  Menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang telah diterangkan dalam Standart 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengan (2016) yang di singakta 

SAK EMKM menyatakan banwa SAK EMKM dimaksudkan untuk digunkan oleh 

entitas mikro, kecil dan Menengah yaitu entitas akuntanbilitas publik yang 
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signifikan, sebagaimana telah didefinisikan dalam Stadar Akuntansi Keuangan 

Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP), yang telah memenuhi definisi dan 

kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana telah diatur dalam 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang stidaknya berlaku selama dua 

tahun berturut-turut. 

2.3.2 Kebijakan Akuntansi Menurut SAK EMKM   

  SAK EMKM tahun 2016 kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, 

aturan, kobnvensi serta praktik tertentu untu menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan yang diterapkan oleh entitas. Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM 

(2016): 

1. Pengakuan  

  Pada bab 2.12 SAK EMKM menyatakan bahwa pengakuan unsur laporan 

keuangana merupakan suatu proses pembentukan akun dalam laporan posisi 

keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur serta 

memenuhi bebera kriteria sebagai berikut: 

a) Manfaat ekonomi yang terkait dalam pos tersebut bisa dipastikan akan 

mengalir ke dalam atau keluar dari entitas dan 

b) Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan handal. 

2. Pengungkuran 

  SAK EMKM bab 2.15 pengukuran merupakan suatu proses penetapan 

jumlah uang yang mengakui aset, liabilitas, penghasilan serta beban di dalam 

laporan keuangan.dasar dari pengukuran laporan keuangan menurut SAK EMKM 

adalah biaya historis, biaya historis suatu aset adalah jumla kas atau setara kas yang 

dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saar memperolehnya. Sedangkan 

biaya historis suatu liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau 

yang diperkirakan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan 

usaha normalnya. 

3. Penyajian  

  SAK EMKM bab 3.6 penyajian wajar mesyaratkan jujur atas pengaruh 

peristiwa, transaksi serta kondisi lain yang sesuai dengan definisi  serta kriteria 
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pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Penyajian laporan sendiri 

mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi dengan mencapai tujuan : 

a) Relevan yaitu informasinya dapat digunakan oleh pengguna untuk memproses 

pengambilan keputusan. 

b) Respresentasi tepat yaitu informasi yang disajikan secara tepat serta secara apa 

yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. 

c) Keterbandingan yaitu informasi yang ada pada laporan keuangan entitasharus 

bisa dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi 

dan kinerja keuangan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan entitas juga 

dapat dibandingkan antar entitas  untuk mengevaluasi posisi dan kinerja 

keuangan. 

d) Keterpahaman yaitu informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami 

oleh pengguna. Disini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai serta kemauan untuk mepelajari informasi tersebut dengan ketekunan 

yang wajar. 

2.4  Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

2.4.1 Usaha mikro  

  Usaha Mikro menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah “produk milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, 

yaitu memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”. 

2.4.2 Usaha Kecil 

Usaha kecil berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki,dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dariusaha mengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu 

memiliki kekeyaan bersih dari Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai 

denagan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha atau memilki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


11 
 

 
 

Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.00,-

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

2.4.3 Usaha Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 usaha menengah adalah Usaha ekonomi 

produktif  yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan  yang 

dimilki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan 

usaha kecil atau usah besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki 

kekayaan lebih dari Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memilki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 

50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah). 

2.4.4 Peran UMKM  

  Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) merupakan salahs satu bentuk 

usaha yang memiliki kontrbusi yang lumayan besar menyubang Produk Domestik 

Bruto (PDB) sekitar 60% dan membuka lapagan peerjaan bagi masyarakat. 

Menurut LPPI UMKM memiliki beberapa peran penting yaitu: 

1. UMKM berperan dalam pemberian pelayanan ekonomi secra luas kepada 

masyarakat dan memberikan pemerataan serta peningkatan pendapatan kepada 

masyarakat dan juga mendorong pertumbahan ekonomi negara. 

2. Pada saat krisis moneter tahun 1998 serta krisi moneter 2008-2009, 96% 

UMKM tetap bertahan dari goncangan bisnis. 

3. UMKM membantu negara atau pemerintah dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dan dengan adanya UMKM menciptakan unit –unit kerja baru dan 

menggunakan tenaga –tenaga baru. 

4. Flesibilitas yang tinggi pada UMKM dibandingkan dnegan usaha berkapasitas 

besar lainnya, sehingga UMKM memerlukan perhatian khusus agara terjadi link 

bisnis yang terarah antara pelakku usaha kecil serta menengah untuk bersaing 

dalam jaringan pasar. 
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5. Masalah – masalah ekonomi sering dikaitkan dnegan UMKM seperti masalah 

kemiskinan, ketimpangan serta kontrbusi pendapatan dan pembangunan yang 

tidak merata. Adanya UMKM ni diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada masalah – masalah tersebut serta upaya menanggulanginya. 

2.5 SI APIK  

  SI APIK merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Aplikasi 

Pencatatan Informasi Keuangan. Aplikasi SI APIK ini di peruntukan untuk UMKM 

dan usaha peererongan, aplikasi ini dapat mencatat segala jenis transaksi sederhana. 

Disini ada perbedaan pencatatan antara usaha mikro dengan usaha kecil yaitu usaha 

mikro hanya mencatat dan melaporkan sumber dan pengguna dana saja, sementara 

usaha kecil menengah (UKM) menyusun laporan yang lebih lengkap seperti 

laporan arus kas, laba rugi dan neraca.  

  Standart pencatatan dalam aplikasi ini mengacu pada standar yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Jadi sistem 

pencatatan pada aplikasi Si Apik ini sudah baku, diakui dan dapat diterima oleh 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian laporan keuangan 

yang menggunakan aplikasi SI APIK ini dapat digunakan untuk pengajuan 

pembiayaan (kredit) kepada lembaga keuangan maupun perbankan.  

  Dalam aplikasi Si Apik ini metode pencatatannya menggunakan double 

entry (debit-kredit) dengan sistem input singgle entry, jadi pengguna tidak perlu 

memilih transaksi mana yang termasuk debit dan kredit, mereka hanya perlu 

mengkatagorikan apakah transaksi tersebut termasuk golongan pengeluaran atau 

penerimaan. Aplikasi Si Apik ini menyajikan laporan keuangan seperti laba rugi, 

neraca, laporan arus kas dan rincian laporan keuangan. Ada beberapa keunggulan 

dari aplikasi Si Apik ini yaitu 

1. Dapat digunakan secara gratis dan tanpa syarat 

2. Tidak ada batasan jumlah pencatatan 

3. Tidak ada batasan jumlah entitas usaha 

4. Tidak  ada batasan jumlah barang, bahan material dan jenis jasa 

5. Tidak ada batasan periode melihat laporan keuangan 

6. Dapat digunakan tanpa koneksi internet.  
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  Diadakannya program transaksi keuangan Si Apik  ini memiliki beberapa 

tujuan ( PTK SI APIK : 2017) yaitu: 

1. Menyediakan standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. 

2. Menyediakan alat bantu untuk UMKM dalam menyusun laporan Keuangan. 

3. Membantu lembaga keuangan dalam menganalisis kemapuan UKM dalam 

menyusun keuangan. 

2.6 Penelitian Terdahulu  

  Ada beberapa penelitian yang menjadi dasar acuan dari penelitian ini yang 

pertama, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012) adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan memerlukan sistem informasi 

yang baik agar usahanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  Penelitian ini 

bertujuan untuk merancang dan membuat aplikasi penjualan sehingga dapat 

digunakan oleh pimpinan dan petugas untuk mengelola data yang sudah tersedia 

dan tersimpam dalam satu aplikasi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pengembangan sistem menggunakan analisa berorientasi dengan metode 

waterfall  menggunakan tools Unified Modeling Language (UML). Hasil dari 

penelitian ini aplikasi yang dibuat bisa memudahkan karyawan dalam melakukann 

pengeloaan data bisnisnya dan bagi pemimpin mempermudah pengambilan 

keputusan seperti halnya mencapai produktivifitas yang sangat tinggi serta 

memaksimalkan semua data tersimpan dalam satu tempat. 

  Kedua menurut hasil penelitian dari Ria (2018) dengan judul Analisis 

Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android pada Laporan Keuangan UMKM 

Mekarsari, Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana 

penerapan aplikasi keuangan yang berbasis android untuk hasil laporan keuangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di wilayah Mekarsari, Depok. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dan melakukan studi 

pada situasi yang sangat alami berdasarkan evaluasi dan implementasi yang sesuai 

dengan wilayah Mekarsari. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa penerapan 

aplikasi menggunakan android sangat membantu dan memudahkan transaksi bisnis 

berupa transaksi hutang-piutang, transaksi jual-beli dan lainnya. Informasi yang 
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real time pada laporan keuangan menggunakan aplikasi Android sangat membantu 

operasional bergerak lebih efektif dan efisiean. 

  Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kosadi dan Wajib Ginting (2018) 

adalah semakin meningkatnya kualitas serta kemampuan EMKM diharapkan dapat 

menghadapi globalisasi ekonomi serta kesiapan EMKM dalam penggunaan 

teknologi dalam kegiatan bisnisnya, penggunakan teknologi yang digunakan dalam 

kegiatan bisnisnya dapat mempermudah pelaku EMKM untuk membuat laporan 

keuang perusahaannya. Metode yang digunkan dalam penelitian ini yatu metode 

kuantitatif, dengan menggunalkan analisa deskriptif terhadap datang hasil 

kuesioner yang diberikan pada 100 sempel responden dan sekitar 250 pelaku usaha 

di Sentra Rajut Binonggati Bandung. Hasil dari penelitian ini EMKM telah 

melakukan pencatatan transaksi atas aktivitas utama yaitu penjualan, pembelian , 

biaya, gaji dan persediaan. Dari hasil sosialisasi SAK EMKM dan workshop 

aplikasi tentang aplikasi pencatatan serta pembuatan laporan keuangan 

menggunakan Microsoft Excel dari 20 orang peserta didapatkan hasil yang 

menyatakan kesulitan pada saat melakukan perhitungan pesediaan dan aset tetap 

yang menggunkan metode terterntu.    

  Keempat menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti (2018) 

yang berjudul Pengembangan Aplikasi Mikuro Berbasis Android Sebagai Media 

Penyusun Laporan Keuangan Untuk Usaha Jasa, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengembangkan aplikasi “Mikuro” yang berbasis android untuk melakukan 

penyusunan keuangan di bidang usaha jasa dan menguji kelayakan Aplikasi 

“Mikuro” berbasis Android. Penelitian ini merupakan penelitian riset dan 

pengembangan (R&D). Penelitian ini menggunakan subjek yaitu 4 pelaku usaha 

mikro dalam bidang usaha jasa dan 4 validator terdiri dari 2 ahli materi dan 2 ahli 

media, objeknya sendiri adalah Aplikasi “Mikuro”. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menyatakan bahwa Aplikasi “Mikuro” Dinyatakan sangat layak oleh 

ahli materi dan ahli media sedangkan menurut pelaku usaha aplikasi “mikuro” ini 

dinyatakan layak. 
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Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian  

1 Dewi 

(2012) 

Perancangan 

Aplikasi Penjualan 

di UMKM (studi 

kasus : Tas Kulit 

House of Leather 

Bandung) 

Dengan adanya aplikasi yang diterapkan 

pada UMKM dapat memudahakan 

karyawan dalam pengelolaan data 

barang, transaksi penjualan , laporan 

penjualan dan bagi pemimpin dapat 

Memudahkan dalam pengambilan 

keputusan 

2 Anita ria 

(2018) 

Penerapan Aplikasi 

Keuangan Berbasis 

Android pada 

Laporan Keuangan 

UMKM Mekarsari, 

Depok 

penerapan aplikasi menggunakan 

android sangat membantu dan 

memudahkan transaksi bisnis berupa 

transaksi hutang-piutang, transaksi jual-

beli dan lainnya. Informasi yang real 

time pada laporan keuangan 

menggunakan aplikasi Android sangat 

membantu operasional bergerak lebih 

efektif dan efisiean. 

 

3 Ferry 

Kosadi 

dan 

Wajib 

Ginting 

(2018) 

Analisa Deskriptif 

atas Pencatatan 

Trasaksi, 

Pengunaan 

Aplikasi (Software) 

dan Pembuatan 

Laporan Keuangan 

pada Entiitas Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(EMKM) 

EKM telah melakukan pencatatan 

transaksi atas aktivitas utama yaitu 

penjualan, pembelian, biaya, gaji dan 

persediaan. Dari hasil sosialisasi SAK 

emkm dan workshop aplikasi tentang 

aplikasi pencatatan serta pembuatan 

laporan keuangan menggunkan 

Microsoft Excel dari 20 orang peserta 

didapatkan hasil yang menyatakan 

kesulitan pada saat melakukan 
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perhitungan pesediaan dan aset tetap 

yang menggunkan metode terterntu 

4 Susanti 

(2018) 

Pengembangan 

aplikasi “mikuro” 

berbasis android 

sebagai media 

penyusunan 

laporan keuangan  

untuk usaha jasa 

Pengembangan aplikasi “Mikuro” 

dengan berbasis android dianggap layak 

dengan mendapatkan penilaian 4,39 dari 

para ahli materi dan menunjukan rata-

rata skor 3,86 dari pelaku usaha yang 

dapt dikategorikan “layak” dengan 

begitu aplikasi “Mikuro” dapat 

dimanfaatkan untuk menyusun laporan 

keuangan 

 Perbedaan penilitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah dalam 

penilitian ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang 

diperuntukan untuk pelaku UMKM agar memudahkan mereka untuk menyusun 

laporan keuangan yakni aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi 

Keuangan. Jenis obyek yang dipilih dalam penelitian ini adalah UMKM UD Tani 

Makmur yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa, dimana dalam usahanya 

tidak menerapkan laporan keuangan, padahal laporan keuangan sangat penting 

untuk operasional usahanya. 

2.7  Kerangka Pemikiran 

  Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi kegiatan 

operasional perusahaan. Dengan laporan keuangan kita dapat mengetahui kinerja 

suatu perusahaan, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan 

laporan keuangan di kegiatan perusahaan. Alasan mereka adalah membuat laporan 

keuangan itu rumit dan memakan waktu yang lama.   

  Pemanfaatan teknologi pada jaman sekarang dianggap dapat membantu 

para pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan. Berdasarkan masalah 

diatas, penerapan aplikasi SI APIK dapat dijadikan alternatif bagi UMKM untuk 

membuat laporan keuangan. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang mudah dipahami 

dan dijalankan oleh pelaku UMKM, jadi aplikasi ini dapat dijadikan sarana belajar 
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bagi UMKM yang masih belum memahami ataupun mengerti tentang akuntansi, 

maka dapat dibuat  skema pemikiran sebgai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

Kendala penyusunan laporan 

keuangan UMKM 

Penerapan Aplikasi Si Apik 
Transaksi keuangan yang ada di 

UMKM 

Penyusunana laporan keuangan 

UMKM menggunakan Aplikasi 

SI APIK 

Pemanfaatan Teknologi 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang 

akan dilaksanakan di UD Tani Makmur di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dimasudkan untuk memahami fenomena yang 

terjadi oleh subyek misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lainnya dengan cara 

mendiskripsikan menggunakan kata – kata dan bahasa, pada konteks khusus yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012:6). 

  Penelitian kualitatif atau data kualitatif merupakan data berbentuk kata-kata 

yang dihasilkan dari jawaban yang luas yang diperoleh dari wawancara ataupun 

respons terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner, atau melalui observasi, atau 

dari informasi yan tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti internet 

(Sekaran dan Bougie, 2017:3). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

beriorientasi kepada metode refleksif dan penelitian yang memiliki tujuan yaitu 

eksplorasi, deskripsi, dan eksplasi data (Gumilang,2016).  Menurut Cresewell 

(2013:59) penelitian kulitatif dimulai dengan menggunakn asumsi dan kerangka 

penafsiran/teoritis yang dapat membentuk atau mempengaruhi tentang 

permasalahan individu atau kelompok pada permasalahan sosial. 

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan maksut mengekplorasi 

dan mengklasifikasi mengenai fenomena dan kejadian sosial, dengan cara 

mendiskripsikan sejumlah variable yang bekenaan dengan masalah dan unit yang 

telah diteliti. Pada penelitian deskriptif ini, tidak melakukan dan tidak menggunkan 

pengujian hipotesis dengan maksud tidak untuk membangun dan mengembangkan 

perbendaharaan teori. Pengolahaan dan analisis data yang digunakan yaitu 

pengolahaan data statistik yang bersifat deskriptif ( Feira : 2016) 

  Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana pencatatan keuangan yang ada 

di UD Tani Makmur Banyuwangi serta untuk mengetahui bagaimana penerapan   

aplikasi Si Apik dapat  mempermudah proses pembuatan laporan keuangan.  
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3. 2 Tempat  dan Objek Penelitian  

  Penelitian ini akan dilakukan langsung pada UMKM UD Tani Makmur 

yang beralamat dusun Gumuk Rt/Rw 002/001 desa Karangsari kecamatan Sempu 

Kabupaten Banyuwangi. UD Tani Makmur ini dijadikan objek penelitian karena 

dalam kegiatan operasionalnya masih menggunakan sistem pencatatan secara 

manual, hal ini mengakibatkan informasi akuntansi kurang efektif dan efisien. Ada 

beberapa alasan mengapa UD Tani Makmur ini dijadikan sebagai objek yaitu: 

1. Merupakan salah satu contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2. Peneliti dapat langsung terlibat dalam melakukan studi lapangan. 

3. 3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

  . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kualitatif. Data kualitatif umumnya berupa kata – kata ( tertulis maupun lisan ) serta 

perbuatan manusia tanpa ada upanya untuk mengakakan data yang telah diperoleh 

ataupun dikumpulkan (Afrizal, 2015:17). Data kualitatif biasanya diperoleh dari 

berbagai macam teknik pengumpulan data, contohnya observasi, wawancara atau 

menganalisa dokumen (Sujarweni, 2015:89). Data kualitatif dalam penelitian ini 

diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan 

topik yang dibahas. 

3.3.2 Sumber Data 

  Menurut Sugiyono (2017:137) dilihat dari sumber data, pengumpulan data 

dapat digunakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini 

menggunakan dua sumber yaitu : 

1. Data Primer   

  Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan 

tindakan orang yang diamatai serta diwawancarai, sumber data utama dicatat 

melalui catatan tertulis ataupun melelui perekaman, pengambilan foto serta film 

(Moleong, 2012 :157). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian mengenai data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti melalui 

wawancara serta observasi. Pada penelitian ini data primer yang digunakan dengan 
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cara melakukan  observasi dan wawancara langsung kepada pemilik UD Tani 

Makmur mengenai bagaimana cara pencatatan keuangan yang ada disana. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder yang dapat juga berupa catatan – catatan, lampiran dan data 

historis perusahaan. Sumber data kedua atau sekunder merupakan sumber data 

diluar kata dan tindakan, sumber data ini dapat dibagi atas sumber buku, 

majalahsumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 

2012:159). Penelitian ini menggunkan data sekunder untuk melengkapi informasi 

yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dengan pemilik dan bagian 

pengelola keuangan UD Tani Makmur. Data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian ini  berupa catatan – catatan keuangan yang ada diperusahaan serta bukti 

– bukti transaksi. 

3. 4 Metode Pengumpulan Data  

   Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan beberapa motede 

agar memperoleh data serta informmasi yang lengkap. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dan inforormasi dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Fokus penelitian dalam hal ini 

adalah penerapan aplikasi SI APIK dalam penyusunan laporan keuangan  pada 

UD Tani Makmur. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan pengamatan langsung tentang semua kegiatan operasional di UD 

Tani Makmur. Observasi ini dilakukan selama 15 hari terhitung mulai tanggal 

21 Mei 2019 – 04 Juni 2019. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah interaksi antara pewawancara dengan responden mengenai 

masalah tertentu yang bersifat, sensitve dan komples atau tanya jawab langsung 

kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara pada umumnya terbagi menjadi 

dua kategori yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. 

Penelitian ini menggunakan kategori wawancara tak terstukrur, wawancara tak 
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terstruktur merupakan wawancara dimana pewancaranya belum menetapkan 

petanyaan – petanyaan yang akan diajukkan. Pelaksanaan tanya – jawab yang 

terjadi mengalir seperti dalam percakapan sehari – hari. ( Moleong 2017 : 190-

191). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pemilik UD Tani 

Makmur yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang bersifat intern 

tentang UD Tani Makmur serta pengelolaan keuangan yang ada di UD Tani 

Makmur. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh 

dari sumber secara pribadi maupun kelembagaan. Dalam penelitian ini 

dokumetasi data digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai pencatatan  

keuangan serta catatan-catatan yang terkait dengan penelitian ini. 

3.5   Teknik Analisis Data 

  Analaisis data menurut Moleong (2012:248) merupakan upaya yang 

dilakukan dengan cara kerja mengorganisasikan data, memilah – memilah menjadi 

satuan yang bisa dikelola, mensistesiskan, menemukan dan mencari pola, 

menemukan apa yang penting serta apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

bisa diceritakan pada orang lain. Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian 

serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga 

ditemukan tema dan bisa dirumuskan suatu hipotesi kerja seperti yang disarankan 

oleh data ( Moleong, 2012:280). Teknik analisis data yang digunakan untuk 

penelitian ini adalahteknik analisis data dari Miles dan Hurberman dalam Afrizal ( 

2015:78) yaitu : 

1. Pengumpulan data 

   Pengumpulan data ini merupakan proses yang tujuannya untuk 

memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mencapai 

tujuannya. Disini peniliti mengumpulkan data dengaan wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

  Reduksi data adalah kegiatan merangkum catatan – catatan lapangan dengan 

cara memilah hal – hal yang pokok berhubungan dengan permasalahan yang sedang 
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diteliti, selanjutnya catatan – catatan yang telah dikumpulkan itu disusun secara 

sitematis sehingga mempermudah pencarian apabila sewaktu – waktu data 

diperlukan kembali. Tahap selanjutnya dalam penelitian ini data yang telah 

dikumpulkan terkait dengan pencatatan keuangan yang ada di UD Tani Makmur di 

klasifikasikan sesuai dengan SAK EMKM. Setelah data keuangan UD Tani 

Makmur diklasifikasikan sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku lalu hasil 

tersebut di masukkan dalam aplikasi SI APIK.  

3. Penyajian Data  

  Penyajian data merupakan tahapan untuk menyusun informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, data 

– data keuangan yang ada di UD Tani Makmur yang telah diklasisfikasi dalam SAK 

EMKM dan sudah dimasukan dalam aplikasi SI APIK kemudian hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk teks naratif, gambar dan foto. Penyajian data yang akan 

dilakukan dengan mendiskripsikan hasil dari klasifikasi SAK EMKM dan analisa 

penerapan aplikasi SI APIK pada pencatatan keuangan UD Tani Makmur 

berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi, Data yang telah dikumpulkan pada 

tahap ini juga menjelaskan apa saja manfaat serta kendala yang dihadapi oleh UD 

Tani Makmur dalam menerapkan aplikasi Si Apik tersebut,  dengan tujuan apakah 

dengan menggunkan  aplikasi Si Apik ini dapat membantu meningkatakan kegiatan 

operasional perusahaan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Kesimpulan merupakan pernyataan dari fakta – fakta yang terjadi yang 

mengandung makna dari suatu penelitian. Kesimpulan berisikan mengenai 

pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Peneliti kemudian 

akan menyimpulkan hasil dari penilitian yang dilakukan di UD Tani Makmur sesuai 

dengan hasil analisa dan rumusan masalah yang dibuat berdasarkan bukti – bukti 

yang diperoleh. Tujuannya untuk memberikan ringkasan informasi kepada 

pembaca mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan. 

3.6 Uji Keabsahan Data  

  Pengujian kreadibilitas pada penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan 
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memanfaatkan atau membandingkan sesuatu dengan yang lain, diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan data ( Moleong, 2017:330). Pada 

penelitian ini keabsahaan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

observasi, wawancara dengan data dokumentasi, misalnya hasil dari observasi dan 

wawancara terhadap pemilik UD Tani Makmur yang berkaitan dengan pencatatan 

transaksi jual beli yang dilakukan dalam kegiatan sehari – hari, hasil wawancara 

tersebut dibandingkan dengan data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.   

3.7  Kerangka Pemecahan Masalah 

  Supaya proses penelitian ini tetap terarah dan fokus dalam penelitianya, 

maka disusunlah kerangka pemacahan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap bagaimana pencatatan keuangan yang digunakan 

selama ini oleh pelaku usaha. Tahap awal dalam penelitian ini dengan melaukakan 

survey yang dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik data primer dan data 

sekunder, kemudian dilakukan survey lapangan yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum UMKM. Kemudian dilakukan klasifikasi data keuangan yang ada 

di UD Tani Makmur, kalsifikasi ini dilakukan dengan mencocokkan data keuangan 

UD Tani Makmur dengan SAK EMKM, Setelah data yang sudah diklasifikasikan 

sesuai dengan SAK EMKM maka akan dilakukan penerapan aplikasi Si Apik untuk 

pencatatan laporan keuangan tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan 

yang relevan dan terpercaya. Berikut skema kerangka pemecahan masalah. 
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Gambar 3.1 Alur Kerangka Pemecah Masalah 
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BAB 5.  PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan   

  Penelitian yang dilakukan pada UD Tani Makmur merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui proses pencatatan yang dilakukan di UD Tani 

Makmur serta melakukan penyusunan laporan keuangan yang ada di UD Tani 

makmur menggunakan aplikasi SI APIK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

Penyusunan laporan keuangan sendiri berguna bagi pihak intern maupun extern 

untuk mengetahui kondisi perusahaan.   

  Hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan  pada UD Tani Makmur  yaitu : 

1. Pemilik hanya melakukan pencatatan secara manual dalam setiap kegiatan 

transaksinya dan tidak melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga 

pemilik tidak mengetahui pasti keuntungan yang diperoleh serta tidak 

memperhitungankan kas yang keluar akibat beban – beban yang harus 

dibayarkan selama kegiatan usahanya. UD Tani Makmur juga tidak membuat 

surat perjanjian untuk peminjaman modal kerja, sehingga jika ada kecurangan 

dari peminjam modal UD Tani Makmur tidak dapat meminta pertanggung 

jawaban.  

2. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi, 

selanjutnya peneliti melakukan pengklasifikasian akun pada laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM ini dilakukan agar mengetahui apakah penyusuan 

laporan keuangan yang ada pada aplikasi SI APIK sudah sesuai dengan SAK 

EMK yang berlaku. Langkah selanjutnya setetalah melakukan klasisfikasi 

berdasran SAK EMKM data diolah menggunakan aplikasi SI APIK. Penyusuna 

laporan keuangan ini sendiri diterapkan pada transaksi UD Tani Makmur 

tanggal 1 april 2019 – 31 Mei 2019. Berdasarkan hasil penyusunan 

menggunakan aplikasi SI APIK diperoleh yakni UD Tani Makmur dapat 

melakukan pencatatan transaksi sehari-hari serta memproses laporan 

keuangannya dengan mudah dan praktis menggunakan aplikasi SI APIK. 
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Semua bukti transaksi dan pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran 

beban terasip secara rapi yang tersimpan dalam database aplikasi SI APIK. UD 

Tani Makmur juga dapat melihat transaksi yang telah dibuat dlam fitur History 

transaksi. UD Tani Makmur juga dapat menggunakan output yang dihasilkan 

dari aplikasi SI APIK untuk mengajukan pinjaman pada pihak Bank, karena 

laporan yang dihasilkan dari aplikasi SI APIK ini sudah sesuai dengan SAK 

EMKM yang berlaku.   

  Selain melakukan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SI 

APIK, peneliti juga memmbuatkan surat perjanjian peminjaman modal yang 

dilakukan UD Tani Makmur. Surat perjanjian peminjaman modal berfungsi untuk 

pertanggung jawaban jika dikemudian hari terdapat petani yang tidak sanggup 

untuk melunasi pinjaman tersebut. 

5.2 Keterbatasan   

  Peneliti mengalami beberapa keterbatasan saat melakukan penelitian ini 

yaitu: 

1. Adanya data yang tidak didapatkan saat penelitian sehingga ada beberapa menu 

transaksi dalam aplikasi SI APIK yang tidak terisi, misalnya tentang utang bank. 

Pemilik UD Tani Makmu tidak menjelaskan tentang berapa jumlah utang yang 

mereka miliki. 

2. Belum adanya pemisahan secara jelas antara kas yang dikeluarkan untuk 

keperluan kegiatan perusahaan dan keperluan pribadi, sehingga ada beberapa 

pengeluaran yang tidak dicatat. 

3. Kurangnya waktu penelitian sehingga peneliti tidak sampai mengetahui bagai 

mana proses penotal akhir oleh petani. Penotalan akhir merupakan penjumlahan 

yang dilakukan oleh UD Tani Makmur kepada petani mulai dari petani 

melakukan peminjaman modal hingga petani selesai panen. 
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5.3 Saran 

  Berdasarkan hasil dari penelitian serta keterbatasan penelitian, maka 

peneliti disini memberikan beberapa saran kepada pembaca maupun akademis agar 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya: 

1) Pada penelitian mendatang perlu melakukan penerapan aplikasi penyusunan 

pada laporan keuangan dengan beberapa jenis usaha, sehingga dapat mengerti 

apa saja perbedaan kesulitan yang dialami setiap jenis usaha. 

2) Memastikan kepada objek yang akan diteliti bahwa data – data yang diperlukan 

untuk penelitian dapat diperoleh dengan mudah, sehingga proses pencatatan 

laporan keuangannya lengkap. 

3) Pada penelitian mendatang perlu dioptimalkan lagi waktu untuk melakukan 

penelitian sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bisa lengkap. 
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LAMPIRAN 1 Daftrar Pertanyaan Wawancara 

 Daftar pertatanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan yang ada 

pada penelitian ini yang berjudul “KONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN UMKM 

MENGGUNAKAN APLIKASI SI APIK (STUDI KASUS PADA UD TANI MAKMUR 

BANYUWANGI)’. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan 

masalah bagaimana pencatatan keuangan yang ada pad UD Tani Makmur Banyuwangi.  

Daftar Pertanyaan : 

1. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan operasional UD Tani Makmur ? 

2. Bagaimana pengelolaan keuangan yang ada pada UD Tani Makmur ? 

3. Apakah setiap transaksi keuangan yang ada di UD Tani Makmur dicatat secara khusus 

? 

4. Bisa dijelaskan bagaimana sistem mencatat setiap kali ada transaksi? 

5. Bagaimana sistem pembelian yang ada di UD Tani Makmur ? 

6. Bagaimana pembayaran yang dilakukan kepada para petani? 

7. Apa penjualan yang ada di UD Tani Makmur dilakukan secara kredit atau tunai ? 

8. Sistem pembayaran oleh pelanggan kepada UD Tani Makmur bagaimana? Tolong 

jelaskan. 

9. Dari mana saja keuntungan yang diperoleh perusahaan ? 

10. Bagaimana sistem penggajian yang dilakukan pada karyawan ? 

11. Kalau untuk biaya selama kegiatan operasional perusahaan sendiri apakah ada 

perlakuan khusus?  

12. Untuk modal sendiri perbulannya bagaimana pak ? 

13. Apa saja yang diberikan oleh UD Tani Makmur kepada petani ? 

14. Apakah saat pemberian pinjaman modal terdapat surat perjanjian ? 

15. Bagaimana jika petani tidak sanggup untuk membayar modal yang telah diberikan ? 
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Lampiran 2 Hasil Dari Wawancara  

  Berikut merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan pada pemilik UD Tani 

Makmur. 

Jawab : 

1. Kita disini kegiatan usahanya ya jual beli cabe, selain jual beli cabe kita juga 

menyediakan pemberian pinjaman modal kepada petaninya.  

2. Pengelolaan keuangan yang ada di UD Tani makmur sendiri itu ya biasa aja dek, pokok 

bisa buat usaha jalan dek. Gaka da sistem pengelolaan khusus kalau disini. 

3. Kalau transaksi disini Cuma dicatat dalam buku aja, kayak pembelian itu dicatat berapa 

kilo sama harganya terius dikasih tanggal gitu aja. Penjualan sama pemberian modal 

juga samakayak gitu, Cuma dicatat di buku yg udah disediakan. 

4. Ya seperti tadi yang saya jelaskan itu dek, kalau ada transaksi cuma dicatat di buku 

nanti pas ada yang minta totalan barru dicari datanya satu satu 

5. Pembelian disni itu dilakukan secara kredit, jadi cabe yang dibeli dari petani itu 

ngasihnya nanti pas nunggu selesai panen semua dek, tapi disini disediakan cashbond, 

jadi petani yang cabenya udah panen boleh pinjam uang dulu bayarnya pas totalan akhir 

gitu dek. 

6. Kalau petani tidak sanggup bayar pinjaman modal biasanya ditangguhkan ke panen 

berikutnya. 

7. Penjualannya juga sama dilakukan secara kredit, jadi kita ngirim barangkan ke Ud 

Mihdaniel Putra nanti itu uang hasil penjualan baru dikasih 2 sampai 7 hari kemudian. 

8. Ya sistmenya kayak yang saya bicarakan tadi, kita ngejual barang terus uangnya baru 

diterima 2 sampai 7 hari. 

9. Keuntungan yang kita dapet itu dek selain dari selisih harga beli sam jual kita jug dapat 

dari tara, jadi taranya itu kita ngambil dari berat bruto cabe kita ngambil 2 kg/100kg, 

tapi kalau misalnya cabe yang kita jual itu ada yang rusak kita nggak ngambil tara tapi 

ngambil keuntungannya dari cabe yang kurang bagus itu, jadi isalnya cabe yang kurang 

bagus itu dibeli dari petani 3000 kita jualnya 4000. 
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10. Jadi gaji pegawai disini dilakukan dua minggu sekali, gajinya per karyawan sebesar 

Rp. 1.400.000/bulan. 

11. Kita untuk beli bensin, karung sama kayak bayar pajak gak dibuat catatan atau 

pembukuan khusus, kalau udah waktunya bayar yaudah tinggal bayar gitu aja dek. 

Berbeda kalau buat gaji karyawan, kita catat ke buku sama tanggal gajiannya itu kapan” 

12. Modalnya sendiri untuk bulan mei itu kita menyiapakan kurang lebih 200 juta dek, itu 

untuk keperluan pemberian modal kepada petani, cash bon petani dan lainnya. 

13. Ya modal berupa uang, obat – obat cabe, lanjaran sama kul 

14. jadi sitemnya kita itu dek, pas mau bayar ke petani itu waktu cabenya udah habis. Kita 

total semuanya dengan memotong modal yang sudah kita beri sama pas ada petani yang 

cashbon gitu dek. 

15. Waktu pemberian modal ke petani kita tidak menggunakan surat perjanjian apapun, 

sistemnya saling percaya aja dek. Kita Cuma nyatet dibuku tanggal berapa pinjemnya 

terus pinjem apa aja gitu. 
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Lampiran 3 Rasio Solvabilitas UD Tani Makmur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


87 
 

 
 
 

Lampiran 4 Laporan Rasio Likuiditas 
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Lampiran 5 Laporan Rincian kas 
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Lampiran 6 Laporan Posisi Keuangan ( Neraca ) 
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Lampiran 7 Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 
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Lampiran 8 contoh Nota yang digunakan UD Tani Makmur 
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Lampiran 9 Contoh Surat Perjanjian Peminjaman Modal 
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Lampiran 10 Surat Ijin Usaha Perdagangan UD Tani Makmur 
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Lampiran 11 Kegiatan Usaha yang ada di UD Tani Makmur 
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Lampiran 14 Diskusi dengan Pemilik UD Tani MAkmur 
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