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Abstrak

Dari data kementrian KUKM 2015 diperkirakan jumlah UKM di Indonesia sebanyak 57,9 juta yang
tersebar di seluruh Indonesia dan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam jumlah tersebar di Indonesia pada
tahun 2013 (Kementrian KUKM, 2015). Namun kenyataannya, banyak UKM yang masih menggunakan
pembukuan sederhana serta belum dapat memberikan laporan keuangan, sebagai syarat administratif sampai
dengan laporan laba rugi dan neraca, bahkan beberapa dari mereka tidak mencatat laporan keuangan dikarenakan
mereka beranggapan bahwa menyusun laporan keuangan adalah hal yang rumit dan memerlukan waktu yang
lama.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi langsung, dan wawancara. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data kualitatif yang akan menghasilkan sebuah deskripsi tentang sistem informasi
akuntansi usaha kecil yang telah dikembangkan tersebut. Sistem ini memberikan kemudahan kepada pengguna
untuk melakukan inputan dan diproses secara otomatis sehingga akan menghasilkan sebuah laporan keuangan
dengan cepat, efektif dan efisien.

.

Kata Kunci : UKM, keuangan, sistem informasi akuntansi, pembukuan

1. Pendahuluan

Tingginya populasi usia produktif di
Indonesia yang tak berbanding lurus dengan
ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan,
mendorong orang Indonesia berlomba-lomba
menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya
saing demi memajukan perekonomian masing-
masing. Tidak heran semakin banyak bermunculan
pelaku usaha sektor industri Usaha Kecil Menengah
(UKM). UKM merupakan pelaku ekonomi terbesar
di Indonesia.

Kekuatan sektor UKM dalam
mempertahankan hidupnya menjadi salah satu
modal untuk terus berkembang. Namun,
permasalahan muncul ketika mereka membutuhkan
bantuan modal dari perbankan untuk
mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu
diperlukan suatu komitmen dalam penyediaan
lembaga pembiayaan yang sesuai dengan
karakteristik dari usaha yang dilakukan oleh UKM.
Permasalahan yang terjadi selama ini adalah

terbatasnya lembaga yang memberikan bantuan
modal terhadap UKM. Padahal tanpa permodalan
yang bagus sektor UKM tidak akan berkembang,
Ternyata permasalahan UKM di Indonesia hampir
sama dengan permasalahan UKM di seluruh negara
yang tergabung dalam APEC, tidak terkecuali di
Amerika sendiri (Menteri Perdagangan, 2011).
Menurut Mari Elka Pangestu (2011) terdapat enam
permasalahan yang dihadapi UKM, yaitu: akses
informasi dan pemahaman mengenai pasar,
bagaimana memahami kesempatan untuk akses
pasar, masalah permodalan, masalah
enterprenership, masalah pertentangan ketika UKM
mendapat order besar dan masalah kemudahan-
kemudahan serta biaya-biaya perijinan untuk
beroperasinya suatu UKM.

Masalah timbul ketika pada UKM
mengalami kesulitan dalam membuat laporan
keuangan. Biasanya mereka hanya membuat secara
lembaran kertas saja atau dituliskan di atas sebuah
buku yang tidak dituliskan secara rutin setiap
harinya. UKM juga mengalami kesulitan untuk
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meminjam uang di bank yang menjadi salah satu
cara mereka untuk mengembangkan usahanya
dikarenakan tidak dilakukan pencatatan transaksi
keuangan secara benar. Padahal untuk mendapatkan
permodalan dari perbankan, mereka harus
memenuhi syarat administratif salah satunya adalah
laporan keuangan minimal laporan laba rugi dan
neraca.

Berdasarkan pada permasalahan di atas,
pembangunan sebuah Sistem Informasi Akuntansi
dapat mengatasi kesulitan dalam melakukan
pencatatan dan menyusun laporan keuangan secara
komputerisasi (Sistem Informasi Akuntansi).
Penggunaan SIA memang membutuhkan investasi
awal untuk membeli perangkat komputer, tetapi
untuk jangka panjang, manfaat yang dirasakan akan
jauh lebih banyak. Sistem Informasi Akuntansi
diharapkan dapat memproses transaksi keuangan
yang pada akhirnya akan tersusun laporan keuangan
dengan mudah, mudah dan presisi, sehingga
disimpulkan sebuah perumusan masalah,
bagaimana membangun aplikasi Sistem Informasi
Akuntansi berdasarkan komputer yang dapat
digunakan pada UKM?

Tujuan penelitian ini adalah untuk
membangun sebuah Sistem Informasi Akuntansi
berdasarkan komputer yang dapat digunakan UKM
Kampung Kue Rungkut Surabaya untuk membuat
dan menyusun anggaran serta laporan keuangan
dengan cepat dan tepat.

2. Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua,
yaitu: data utama dan data pendukung. Untuk data
utama diperoleh dari orang-orang yang terlibat
dalam kegiatan UKM, sedangkan data pendukung
diperoleh dari dokumen-dokumen berupa catatan,
gambar dan bahan-bahan lain. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mengamati
obyek penelitian yaitu UKM Kampung Kue
Surabaya untuk mencari data secara langsung di
lapangan.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada pimpinan/pemilik
UKM terkait dengan permasalahan yang diangkat.
Pada umumnya pada UKM, pemilik juga sekaligus
sebagai pimpinan perusahaan yang mengetahui
semua informasi keuangan maupun non-keuangan
pada perusahaannya. Peneliti mencoba
mendapatkan informasi-informasi tersebut dengan

mengadakan pelatihan penyusunan akuntansi
sederhana pada mereka sehingga diketahui bahwa
selama ini mereka hanya melakukan pembukuan
secara manual dengan sebuah buku seadanya.

Data yang diperoleh akan dianalisis yang
kemudian dilakukan perancangan sistem informasi
akuntansi berdasarkan komputer yang dimulai dari
desain sistem yang meliputi desain proses, desain
data dan desain user interface. Berdasarkan
informasi pelaku dan transaksi akan diproses suatu
analisa sistem secara manual. Sistem manual
tersebut terdiri analisa transaksi dan laporan
keuangan unit usaha. Kemudian dilakukan
perancangan SIA mulai dari pembuatan flowchart
sistem, diagram konteks, diagram berjenjang, DFD
(Data Flow Diagram), CDM (Conceptual Data
Model), PDM (Physical Data Model), dan
rancangan antarmuka sistem. Langkah terakhir
yaitu pembangunan aplikasi Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) yang disesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada UKM
Kampung Kue Rungkut Surabaya.

Gambar 2.1. Flowchart Metodologi Penelitian

3. Hasil Pembahasan
3.1. Analisis Sistem

Analisis sistem proses penjualan secara
manual melibatkan tiga pelaku yaitu admin, bagian
keuangan, dan pemilik usaha. Proses ini diawali
dengan proses pemesanan oleh konsumen kepada
admin. Admin akan mencatat data pemesanan,
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kemudian dilakukan pembuatan kwitansi rangkap
dua. Kemudian kwitansi ini di validasi terlebih
dahulu oleh pemilik dan kwitansi tersebut
diletakkan pada bagian keuangan sebagai acuan
pembukuan, dan satu lembar sisanya disimpan oleh
admin sebagai arsip.

Gambar 3.1. Flowchart Dokumen Penerimaan Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas yang
disusun ditambahkan fungsi keuangan sebagai
fungsi yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kas, sehingga ada sekat atau pembeda
dalam hal keuangan usaha dengan keuangan
keluarga pemilik. Jika pemilik membutuhkan dana
untuk pengeluaran atau belanja, untuk pembelian
bahan baku dan lainnya, pemilik harus membuat
permintaan pengeluaran kas kecil (PPKK rangkap
2) untuk diserahkan pada bagian keuangan. Bagian
keuangan akan menyerahkan uang sesuai kebutuhan
beserta PPKK 1, sedangkan PPKK 2 disimpan
sementara oleh bagian keuangan. Setelah pemilik
menerima uang, pemilik mulai membelanjakan
uang tersebut dan mendapatkan bukti pendukung
seperti bon, nota ataupun faktur yang kemudian
dibuatkan Bukti Pengeluaran Kas Kecil. 3 dokumen
yaitu PPKK 1, BPKK, DP diserahkan ke bagian
keuangan untuk diperiksa pertanggungjawaban
pemakaian kas kecil dengan membandingkannya
dengan PPKK 2 yang telah disimpan sementara.
Setelah diperiksa, PPKK 1, BPKK, DP diserahkan
kembali ke pemilik, sedangkan PPKK 2 disimpan
secara permanen oleh bagian keuangan.
Berdasarkan PPKK 1, BPKK, dan DP pemilik
membuat jurnal pengeluaran kas yang kemudian

dokumen-dokumen tersebut disimpan permanen
oleh pemilik.

Gambar 3.2. Flowchart Dokumen Pengeluaran
Kas

3.2. Flowchart Sistem

Dimulai dengan melakukan proses login
dengan memasukkan username dan password.
Apabila proses login sukses, maka akan muncul
tampilan form untuk memasukkan tanggal
transaksi, nomor transaksi dan transaksi apa yang
terjadi. Inputan tersebut akan diproses dan disimpan
ke file data akuntansi.

Gambar 3.3. Flowchart Sistem Akuntansi
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3.3. Perancangan Basis Data

Basis data pada sistem ini memiliki beberapa
tabel, yaitu lvl_User, User, Detail User, BB
Penjualan, BB Kas, Jurnal Umum, BB Hutang, BB
Biaya, BB Piutang, BB modal, dan BB Belanja.

Gambar 3.4. Basis Data SIA

3.4. Pembangunan Sistem

Aplikasi ini dibangun sesederhana dan
semudah mungkin sehingga pemilik atau pengguna
aplikasi dapat dengan mudah memahami sistem dan
menjalankan sistem dengan baik.Terdapat 5 menu
utama pada sistem yaitu menu belanja, menu
penjualan, menu pinjaman, dan menu pembayaran
dan menu laporan. Implementasi sistem adalah
sebagai berikut:

Gambar 3.5. Menu pada Sistem

3.5. Laporan

Pada aplikasi ini, terdapat 9 jenis laporan
yang tersedia, yaitu laporan jurnal umum, laporan
buku besar kas, laporan buku besar modal, laporan
buku besar hutang, laporan buku besar piutang,
laporan buku besar belanja, buku besar penjualan,
laporan rugi laba dan laporan neraca.

Gambar 3.6. Halaman Menu Laporan

Gambar 3.7. Tampilan Laporan

Setelah semua inputan, proses, dan output
sudah selesai dilakukan pada sistem dan pengguna
sudah tidak menggunakan sistem lagi, maka
pengguna dapat keluar dari sistem dengan menekan
tombol “keluar dari aplikasi” yang akan muncul
apabila pengguna mengarahkan kursornya pada
tulisan “selamat datang, pengguna” (gambar 8).
Sistem akan kembali ke halaman login apabila
pengguna menekan tombol “keluar” ini.

Gambar 3.8. Tampilan Tombol Keluar

3.9. Pengujian Sistem

Pengujian sistem ini diperlukan untuk
melihat apakah sistem yang dibangun sudah
berjalan dengan baik, dan apakah fungsi-fungsi
yang ada pada sistem juga dapat dijalankan dengan
baik. Pengujian sistem dilakukan dengan metode
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Blackbox. Beberapa pengujian yang dilakukan pada
sistem:

Gambar 3.9. Pengujian form data belanja

Pada form data belanja, pengguna harus
mengisi kolom jumlah dengan angka. Jika
pengguna mengisi kolom jumlah dengan simbol
atau text atau isian selain angka maka akan muncul
warning “please enter a number” seperti yang
tampak pada gambar 9. Ini juga berlaku untuk
semua form isian seperti form penjualan dan form
pinjaman.

4. Kesimpulan & Saran
4.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat
ditarik kesimpulan bahwa solusi untuk mengatasi
kesulitan dalam menyusun laporan keuangan adalah
dengan membuat aplikasi SIA berbasis komputer.
Aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah
aplilkasi sistem untuk siklus penyusunan laporan
keuangan yang disesuaikan dengan kondisi UKM
Kampung Kue Rungkut Surabaya agar dapat
membantu membuat dan menyusun laporan
keuangan dengan mudah. Sistem ini sudah melalui
proses pengujian untuk melihat apakah sistem
sudah berjalan dengan baik atau tidak.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar
pemilik UKM mau belajar mengimplementasikan
aplikasi SIA ini agar kesulitan mereka dalam
membukukan transaksi dan menyusun laporan
keuangan sederhana dapat terlaksana dengan baik,
Selain itu, peneliti menyarankan secara bertahap
mereka dapat menyusun laporan keuangan berbasis
komputerisasi yang lebih mudah, efektif dan
efisien.
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