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PENDAHULUAN 

 Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dapat dikatakan 

sebagai penolong perekonomian Indonesia. Terutama sejak terjadinya krisis pada 

tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan 

PHK terhadap karyawan mereka secara besar-besaran (Raja, 2010: 4). Hal ini 

mendorong tenaga kerja yang menganggur beralih pada jenis Usaha Kecil 

Menengah sebagai jalan keluar dari himpitan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa 

dengan hadirnya UKM di Indonesia memiliki kontribusi positif bagi kondisi 

ekonomi nasional. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau ditemukan fakta 

bahwa tidak sedikit pengusaha yang memulai usaha mereka dengan jenis usaha ini 

kemudian berkembang menjadi pengusaha yang sukses (Raja, 2010:1). 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, mengatakan bahwa tidak semua UKM 

menerapkan akuntansi dalam proses pengelolaan usaha mereka. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan Arifin (2010), Hermawan (2010), dan Kristina (2010) 

menyatakan bahwa, skala persentase UKM yang melakukan pencatatan hanya 

berkisar antara lain; penjualan (44% - 67%), pembelian (45% - 65%), persediaan 

(32% - 53%), kas masuk dan kas keluar (78% - 98%). Sedangkan skala persentase 

yang melakukan pelaporan akuntansi hanya berkisar antara lain; penjualan (37% - 

67%) dan pembelian (24% - 53%). Kebanyakan dari pengusaha UKM menganggap 

bahwa usaha yang mereka kelola adalah usaha keluarga yang tidak memerlukan 

akuntansi, terlebih didukung dengan kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi 

atau dapat dikatakan tidak adanya tenaga ahli dalam bidang akuntansi. 
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 Informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna 

informasi untuk pengambilan keputusan, terutama oleh pelaku bisnis (Ikhsan, 

2008). Ikhsan (2008) juga menegaskan bahwa informasi akuntansi sangat 

diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam merumuskan berbagai 

keputusan dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

Sering kali dalam pengambilan keputusan bisnis di suatu perusahaan diperlukan 

penilaian kinerja melalui laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang ada 

dapat memberikan informasi akuntansi yang tepat dan menggambarkan kondisi 

perusahaan dengan jelas. Pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja di 

suatu perusahaan merupakan langkah penting untuk menentukan keberhasilan 

perusahaan tersebut. 

 Manfaat penilaian kinerja dalam perusahaan itu sendiri adalah agar 

perusahaan dapat menilai keberhasilan perusahaan dalam pemenuhan target, serta 

digunakan sebagai strategi pengambilan keputusan bisnis. Karena tidak sedikit 

perusahaan besar yang berdiri berasal dari UKM, maka penting bagi UKM untuk 

mengetahui secara jelas bentuk informasi akuntansi apa saja yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja bagi perkembangan usaha 

mereka. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah tidak semua UKM menerapkan proses pelaporan keuangan yang dapat 

menghasilkan informasi akuntansi. Padahal informasi akuntansi yang dihasilkan 

dari proses pelaporan keuangan dapat membantu pengusaha dalam mengambil 

keputusan bisnis dan melakukan penilaian kinerja. Tujuan penelitian ini adalah 
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untuk menjelaskan informasi apa saja yang dimiliki oleh UKM dan bagaimana 

penggunaanya untuk pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja. Oleh 

sebab itu, persoalan penelitian yang akan dianalisis untuk menjawab tujuan 

penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Apa saja informasi akuntansi yang dimiliki UKM? 

2. Bagaimana penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan 

bisnis pada UKM? 

3. Bagaimana penggunaan informasi akuntansi untuk penilaian kinerja pada 

UKM? 

Manfaat penelitian ini : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran apa saja bentuk 

informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bisnis dan 

penilaian kinerja di UKM di Kota Semarang. 

2. Bagi UKM di Kota Semarang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman akan apa saja informasi akuntansi yang dibutuhkan 

dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja pada proses 

pengelolaan suatu unit usaha.  

3. Bagi Dinas Koperasi UKM di Kota Semarang, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran tentang kebutuhan akuntansi bagi UKM sehingga dapat 

menjadi dasar untuk memberikan pendampingan maupun pelatihan akuntansi 

bagi para pengelola UKM dalam rangka mendukung potensi UKM di Kota 

Semarang pada periode mendatang. 
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4. Bagi ilmu akuntansi, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

tentang penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis 

dan penilaian kinerja pada UKM. 

TELAAH TEORITIS 

Informasi 

 Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberi arti 

(Romney, 2011: 11). Pada umunya, informasi dapat berupa informasi yang tertulis 

dan informasi yang tidak tertulis. Informasi yang tertulis dapat diartikan sebagai 

informasi yang tercatat atau tertera pada dokumen. Sedangkan, informasi yang 

tidak tertulis dapat diartikan sebagai informasi yang berasal dari pihak lain atau 

informasi yang tidak tercatat pada dokumen. Menurut Sukirno dkk (2006: 275), 

informasi adalah data yang telah diproses untuk kegunaan perencanaan dan 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan Kusrini dan Koniyo 

(2007: 7-8) menyatakan, bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Rodney, Renee, Neil (2007) 

dalam Handayani (2011) mengatakan bahwa informasi sangat dibutuhkan sekali 

oleh perusahaan, baik perusahaan yang berskala kecil maupun besar. 

Informasi Akuntansi 

  Institute or Chartered Accountants in Australia (ICAA) (2006) dalam 

Handayani (2011) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi 

kuantitatif dari suatu entitas yang disiapkan sesuai dengan serangkaian aturan atau 

standar. ICAA (2006) menegaskan bahwa informasi akuntansi itu bersifat keuangan 
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dan terutama digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan dan 

implementasi keputusan-keputusan tersebut. Sawers (2007) dalam Handayani 

(2011) menyatakan bahwa informasi akuntansi adalah informasi kuantitatif tentang 

entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam 

menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. ICAA (2006) 

menegaskan bahwa informasi akuntansi itu bersifat keuangan dan terutama 

digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan dan implementasi 

keputusan-keputusan tersebut. Selain itu, Sedangkan, Ikhsan dan Suprasto (2008) 

menyatakan bahwa: 

 

“Informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi 

untuk pengambilan keputusan, terutama oleh pelaku bisnis. Informasi akuntansi 

sangat diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam merumuskan berbagai 

keputusan dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi perusahaan.” 

  

 Fiorelli, Zifaro (2008) dalam Handayani (2011) mengklasifikasikan tiga 

jenis informasi akuntansi berdasarkan manfaat bagi para pemakai, antara lain: 

1. Statutory Accounting Information, merupakan informasi yang harus disiapkan 

sesuai dengan peraturan yang ada. 

2. Budgetary Information, merupakan informasi akuntansi yang disajikan dalam 

bentuk anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, 

penilaian, dan pengambilan keputusan. 
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3. Additional Accounting Information, merupakan informasi akuntansi lain yang 

disiapkan perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. 

 Pacter (2007) dalam Handayani (2011) menyebutkan beberapa manfaat 

informasi akuntansi bagi usaha kecil dan menengah, antara lain; 

1. Sebagai dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam 

pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan 

harga, dan lain sebagainya. 

2. Sebagai pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pencatatan akuntansi 

sebagaimana telah tersirat dalam peraturan. 

3. Sebagai bahan atau dasar untuk menilai kinerja perusahaan. 

4. Sebagai bahan perencanaan dan pengendalian perusahaan. 

5. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan, struktur modalnya, 

dan besarnya keuntungan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

6. Sebagai bahan untuk analisa kredit (pemberian kredit) bagi pihak bank. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) 

 Berdasarkan UU RI No.20 tahun 2008 dalam pasal 1, menyatakan bahwa : 

 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini. 
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 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. 

Menurut UU RI No.20 tahun 2008, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Sedangkan, kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

 Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Irawan (2007: 8) terdapat 

penggolongan UKM berdasarkan tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS). BPS menyatakan bahwa UKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga 
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kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut: usaha rumah 

tangga dan mikro terdiri dari satu sampai dengan empat tenaga kerja, usaha kecil 

terdiri dari lima sampai dengan 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 sampai 

dengan 99 orang, dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau 

lebih. 

Akuntansi Usaha Kecil 

 Akuntansi bagi usaha kecil sering digambarkan atau diuraikan sebagai 

proses pelaporan keuangan yang sangat sederhana. Pada usaha kecil, istilah 

pembukuan sering dipergunakan untuk menekankan akuntansi yang sederhana 

(Karyawati, 2008: 2). Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi-transaksi 

(kejadian) keuangan dalam buku-buku yang diperlukan (Karyawati, 2008: 1). 

Pembukuan dilakukan untuk mengetahui berapa laba yang dihasilkan, biaya operasi 

dan penjualan dalam suatu periode tertentu, utang yang harus dibayar dan lainnya 

(Karyawati, 2008: 2). Dari pembukuan usaha yang tertata dengan baik, kondisi 

ekonomi perusahaan lebih mudah dilihat dan dianalisis. Sehingga bagi UKM, 

dengan adanya pembukuan tersebut dapat membantu pengusaha kecil dalam 

mengambil sebuah keputusan dan dapat melakukan penilaian kinerja pada 

usahanya sehingga pengusaha kecil dapat melihat pertumbuhan usahanya. 

Keputusan Bisnis 

 Keputusan bisnis adalah perumusan berbagai alternatif tindakan dalam 

menggarap situasi bisnis yang dihadapi serta penetapan pilihan yang tepat antara 

beberapa alternatif yang tersedia, setelah diadakan pengevaluasian mengenai 

keefektivan masing-masing untuk mencapai sasaran para pengambil keputusan 
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(Radford, 1984: 1). Dalam pengambilan keputusan bisnis erat kaitannya dengan 

kegiatan apa yang akan dicapai serta informasi apa yang dibutuhkan. Ashton dalam 

Romney (2011: 28) menyebutkan ada beberapa daftar gambaran umum mengenai 

ketiga komponen tersebut. 

Tabel 1 

Kegiatan Bisnis, Keputusan Bisnis, dan Kebutuhan Informasi 

Kegiatan Bisnis 
Keputusan Utama atau 

Keputusan Bisnis 
Kebutuhan Informasi 

Perolehan modal Berapa banyak? 

Investasi atau pinjam? 

Jika pinjam, ketentuan 

terbaik? 

Proyeksi arus kas 

Pro-forma laporan keuangan 

Jadwal amortisasi utang 

Perolehan gedung dan 

peralatan 

Ukuran gedung? 

Jumlah peralatan? 

Sewa atau beli? 

Lokasi? 

Bagaimana depresiasinya? 

Kebutuhan kapasitas 

Harga 

Studi pasar 

Tabel pajak dan peraturan 

Mengontrak dan melatih 

pegawai 

Persyaratan pengalaman? 

Bagaimana menilai integritas 

dan kompentensi pelamar? 

Bagaimana melatih? 

Deskripsi kerja 

Pengalaman kerja dan 

keahlian pelamar 

Perolehan persediaan Bagaimana cara 

membawanya? 

 

Berapa banyak yang perlu 

dibeli? 

 

Penjual (vendors) yang mana? 

Bagaimana mengelola 

persediaan (penyimpanan, 

kontrol, dan lain-lain)? 

Analisis pasar 

Laporan status persediaan  

Kinerja dan ketentuan 

pembayaran vendor 

Kegiatan periklanan dan 

pemasaran 

Media yang mana? 

Isi? 

Analisis biaya 

Jangkauan pasar 

Penjualan barang Penaikan (mark up) 

persentase? 

 

Penawaran kredit in house? 

Kartu kredit apa yang 

diterima? 

Pro-forma laporan keuangan 

Biaya kartu kredit 

Status kredit pelanggan 

Pengumpul pembayaran 

dari pelanggan 

Jika menawarkan kredit, 

bagaimana ketentuannya? 

Bagaimana mengurus 

penerimaan uang tunai? 

Status akun pelanggan 

Laporan jatuh tempo piutang 
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Sumber: Romney (2011) 

 Sebelum dilakukannya pengambilan keputusan bisnis, tentunya suatu 

perusahaan perlu mengetahui siklus apa saja yang terjadi di dalam perusahaan 

tersebut. Ashton dalam Romney (2011) menyebutkan adanya siklus transaksi dalam 

kegiatan bisnis, yaitu: 

1. Siklus pendapatan (revenue) mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan 

dalam bentuk uang tunai. 

2. Siklus pengeluaran (expenditure) mencakup kegiatan pembelian dan 

pembayaran dalam bentuk uang tunai. 

3. Siklus penggajian sumber daya manusia (payroll) mencakup kegiatan 

mengontrak dan menggaji pegawai. 

4. Siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh 

menjadi produk jadi. 

5. Siklus keuangan mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan 

kreditor dan membayar mereka kembali. 

  Di setiap siklus transaksi dalam kegiatan bisnis tidak terlepas dari adanya 

dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat atau mendata setiap kejadian 

Kegiatan Bisnis 
Keputusan Utama atau 

Keputusan Bisnis 
Kebutuhan Informasi 

Pembayaran gaji Jumlah gaji? 

Pemotongan dan iuran 

(withholdings)? 

Proses pembayaran in-house 

atau menggunakan jasa luar? 

Penjualan (untuk komisi) 

Jam kerja (untuk pegawai 

yang dibayar per jam) 

Formulir pajak (Form W4) 

Biaya jasa pembayaran 

eksternal 

Pembayaran pajak Persyaratan pajak atas gaji 

Persyaratan pajak penjualan 

 

Peraturan pemerintah 

Total pengeluaran untuk gaji 

Total penjualan 

Pembayaran penjual 

(vendor) 

Bayar ke siapa? 

Kapan membayar? 

Berapa banyak yang dibayar? 

Faktur dari penjual (vendor) 

Utang usaha 
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dalam kegiatan bisnis. Romney (2011: 31) memberi contoh jenis-jenis aktivitas 

beserta dokumen yang digunakan pada perusahaan dagang. 

Tabel 2  

Kegiatan Bisnis yang Umum dan Dokumen Sumber 

Kegiatan Bisnis Dokumen Sumber 

Siklus Pendapatan 
Menerima pesanan pelanggan 

Mengirim pesanan 

Menerima uang tunai 

Menyimpan tanda terima tunai 

Menyesuaikan akun  pelanggan 

 

Pesanan pelanggan 

Tanda pengiriman atau bill of lading 

Laporan atau daftar pembayaran 

(remittance) 

Slip penyimpanan 

Memo kredit 

Siklus Pengeluaran 

Permitaan atas barang 

Pesanan atas barang 

Penerimaan atas barang 

Pembayaran atas barang 

 

Daftar permintaan barang (purchase 

requisition) 

Pesanan pembelian (purchase order) 

Laporan pembelian (receiving report) 

Cek 

Siklus Sumber Daya Manusia 
Kumpulkan data iuran pegawai 

Catat jam kerja pegawai 

Catat waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan 

tertentu 

 

Formulir pajak (Form W4) 

Kartu jam kerja (time cards) 

Catatan waktu kerja atau lembar waktu 

kerja 

Siklus produksi 

Desain produk 

Perencanaan dan penjadwalan 

Operasi produksi 

Akuntansi biaya 

 

Daftar bahan baku 

Daftar operasi 

Perintah produksi 

Biaya-biaya 

Sumber: Romney (2011) 

   

  Jogiyanto (2005: 66) mengklasifikasikan pengambilan keputusan bisnis ke 

dalam tiga tipe, yaitu; 

a. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang 

dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. 

b. Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat 

diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin dan sebagian tidak terstruktur. 
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c. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin, 

sehingga dapat diprogram. Keputusan ini dapat dilakukan pada manajemen 

tingkat bawah. 

Romney (2011: 12-13) juga mengklasifikasikan keputusan berdasarkan 

tingkat struktur atau lingkupnya, yaitu; 

a. Keputusan terstruktur bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik 

hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah. 

b. Keputusan semi terstruktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak 

lengkap untuk mengambil keputusan, dan adanya kebutuhan untuk membuat 

penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang 

formal. 

c. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan 

rutin. 

Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja menurut Siagian (2004) merupakan pengukuran dan 

perbandingan hasil-hasil kinerja nyata dengan hasil-hasil yang diharapkan akan 

tercapai (Iswari, 2011). Adapun pengertian dari pengukuran kinerja menurut Joel 

G. Siegel dan Jae K. Shim adalah Performance Measurement (pengukuran kinerja) 

adalah kuantifikasi dari efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode akuntansi (Fahmi 2010: 7). Fahmi (2010: 65) 

juga menyatakan, bahwa penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan 

kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang 

selama ini melakukan pekerjaannya. Alasan paling utama dari diperlukannya 
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penilaian kinerja adalah agar terciptanya peningkatan kualitas kinerja di 

perusahaan, dan pengaruhnya lebih jauh pada peningkatan produktivitas serta profit 

perusahaan (Fahmi 2010: 66). 

Secara sederhana dan sering kali, penilaian kinerja pada perusahaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Menurut Widayanti dkk 

(2009: 46), terdapat empat pengelompokan rasio keuangan : 

1. Likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka pendek.  

2. Leverage, mengukur seberapa efektif perusahaan dibelanjai dengan hutang. 

3. Aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber 

dananya. 

4. Profitabilitas, mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan 

investasi. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan sampel  

 Penelitian ini dilakukan pada UKM, khususnya UKM di Kota Semarang di 

mana jumlah Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang sebesar 11.142 pada tahun 

2011 menurut data dari Dinas Koperasi UKM Kota Semarang. Pemilihan lokasi 

penelitian berada di Kota Semarang dikarenakan merupakan kota asal  peneliti, 

sedangkan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM Kota Semarang dapat 

dikatakan pertumbuhan UKM di Kota Semarang cukup tinggi dilihat dari jumlah 

pertumbuhan UKM sebesar 1980 unit dari tahun 2008 sampai 2011. Metode sampel 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dimana peneliti 

mengambil sampel Usaha Kecil Menengah berdasarkan kriteria yang sesuai dengan 

Undang-undang 20 Tahun 2008 dan BPS yang memiliki relasi dengan peneliti dan 

yang bersedia diwawancarai. Roscoe menyatakan bahwa sampel yang layak adalah 

berkisar antara 30-500 (Supramono dan Utami, 2003). 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengajukan daftar pertanyaan 

melalui kuesioner dan wawancara langsung kepada pengelola UKM di kota 

Semarang. Teknik kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden untuk dijawab secara tertulis dan melakukan wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden digunakan agar dapat 

mengetahui lebih jelas bentuk atau jenis informasi akuntansi, dokumen, catatan, 

atau laporan apa saja yang dimiliki UKM dalam pengambilan keputusan bisnis dan 

penilaian kinerja oleh UKM di Kota Semarang. 

Teknik Analisis 

 Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dengan tujuan dapat mengindentifikasi secara jelas informasi 

akuntansi apa saja yang dimiliki UKM di Kota Semarang serta penggunaanya 

dalam pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja. 

Langkah-Langkah Analisis 

Langkah Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi informasi akuntansi yang dimiliki oleh UKM. 
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 Mengklasifikasikan dokumen atau catatan atau laporan yang dimiliki oleh 

UKM. 

 Mengidentifikasikan informasi akuntansi yang digunakan untuk melakukan 

pengambilan keputusan bisnis pada UKM. 

 Mengidentifikasikan informasi akuntansi yang digunakan untuk penilaian 

kinerja pada UKM. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Objek dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang 

yang termasuk dalam kriteria UKM sesuai dengan UU RI No.20 Tahun 2008. 

Peneliti mengambil beberapa sampel untuk mewakili jumlah populasi UKM di 

Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, dari pengambilan 60 unit sampel, 15 

unit UKM menolak melakukan wawancara, 3 unit UKM tidak memenuhi kriteria, 

sehingga terkumpul 42 unit UKM yang termasuk dalam kriteria dan mau 

melakukan wawancara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengambil teori 

dari Roscoe, yang menyatakan bahwa sampel yang layak adalah berkisar antara 30-

500 (Supramono dan Utami, 2003). 

Profil Usaha Kecil Menengah 

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar bentuk kepemilikan UKM 

adalah perusahaan perseorangan (95,23%) (tabel 3) dan dengan jumlah persentase 

92,86% , pengelolaan UKM di Kota Semarang dikelola oleh pemilik itu sendiri. 
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Tabel 3  

Bentuk Kepemilikan UKM 

Bentuk 

Kepemilikan 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Perseorangan 40 95,23% 

PT 1 2,38% 

CV 1 2,38% 

Total Responden 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan latar belakang pendidikan pengelola, hampir setengah dari 

jumlah responden memiliki latar belakang pendidikan pada tingkat S1 (47,62%). 

Sedangkan pada tingkat SMA jurusan IPS sebesar 21.43% dan IPA sebesar 11,9% 

(lihat tabel berikut). 

Tabel 4 

Tingkat Pendidikan Pengelola UKM 

 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

SD 3 7,14% 

SMP 3 7,14% 

SMA 
  IPS 9 21,43% 

  IPA 5 11,9% 

D3 2 4,76% 

S1 20 47,62% 

Total Responden 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Dilihat dari lama usaha, sebagian besar UKM memiliki lama usaha berkisar 

lebih besar 10 tahun sampai 20 tahun (33,33%) (lihat tabel berikut). 

Tabel 5 

Lama Usaha UKM 

 

Lama Usaha 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

0 - 10 9 21,43% 
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sumber : data primer yang diolah 

 Sumber pendanaan yang paling banyak digunakan oleh pengelola UKM 

untuk mengelola usahanya adalah menggunakan modal sendiri (76,19%) (lihat 

tabel 6). Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa usaha yang mereka kelola tidak 

membutuhkan dana atau modal tambahan dari bank atau lembaga keuangan 

lainnya. Mereka beranggapan asal ada pemasukan untuk dapat diputarkan kembali 

dalam bisnis tidak perlu adanya dana tambahan. Disisi lain, beberapa pengelola 

memiliki ketakutan atau ketidakmauan mengambil resiko jika suatu saat usahanya 

mengalami ketidakmampuan dalam melunasi hutang. 

Tabel 6 

Sumber Pendanaan UKM 

Sumber Pendanaan 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Modal Sendiri 32 76,19% 

Modal Sendiri dan Bank 10 23,81% 

Total Responden 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Sebagian besar pengelola UKM tidak memisahkan modal usaha dengan 

uang pribadi mereka (80,95%) (lihat tabel 7). Kebanyakan dari mereka beralasan 

bahwa usaha yang mereka kelola hanya usaha keluarga, oleh sebab itu mereka 

merasa tidak perlu adanya pemisahan entitas dalam mengelola usaha mereka. 

Bahkan beberapa dari mereka beranggapan bahwa jika ada pemisahan entitas dalam 

Lama Usaha 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

>10 - 20 14 33,33% 

>20 - 30 10 23,81% 

>30 - 40 6 14,29% 

>40 - 50 3 7,14% 

>50 0 0 

Total Responden 42 100% 
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usaha mereka membuat mereka bingung untuk memakai modal usaha sebagai 

keperluan pribadi. 

Tabel 7 

Pemisahan Entitas pada UKM 

Pemisahan Entitas 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Ada Pemisahan 8 19,05% 

Tidak Ada Pemisahan 34 80,95% 

Total Responden 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Jenis transaksi yang terjadi pada UKM dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

transaksi tunai dan kredit (59,52%) dan transaksi tunai (40,48%) (lihat tabel 8). 

Transaksi kredit yang dimaksudkan adalah pemberian piutang kepada pembeli / 

pelanggan dan hutang kepada pemasok atas pembelian persediaan-bahan baku. 

Sedangkan, transaksi tunai adalah pembayaran secara langsung kepada pemasok 

dan pembayaran langsusng dari pembeli / pelanggan. 

Tabel 8 

Jenis Transaksi UKM 

Jenis Transaki 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Tunai dan Kredit 25 59,52% 

Tunai 17 40,48% 

Total Responden 42 100% 
 

sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan kelengkapan dokumen legal yang dimiliki UKM, 38,1% 

responden memiliki NPWP, SIUP, dan TDP, sedangkan yang hanya memiliki 

NPWP dan SIUP sebesar 21,43%. Sebagian besar pengelola UKM dalam 

melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan akuntansi tidak menggunakan 
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sistem komputerisasi, namun hanya menggunakan sistem manual (95,24%). 

Mereka berpendapat bahwa usaha yang mereka kelola hanya memerlukan 

pencatatan dan pembukuan yang sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

Informasi Akuntansi yang Dimiliki UKM 

 Informasi akuntansi merupakan informasi bersifat keuangan yang disiapkan 

sesuai dengan serangkaian aturan atau standar yang berguna untuk pengambilan 

keputusan bisnis. Bagi perusahaan pada umumnya, informasi akuntansi terkandung 

dalam laporan keuangan yang merupakan hasil pengolahan data-data transaksi 

keuangan dari aktivitas ekonomi perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, 

bagi pengelola UKM, dokumen, catatan, dan laporan sederhana dalam usaha 

mereka merupakan informasi akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

pengambilan keputusan bisnis sehari-hari maupun penilaian kinerja usaha mereka. 

Banyak dari mereka yang juga menggunakan informasi tidak tertulis dalam 

pengelolaan usaha mereka, seperti perkiraan, ingatan pengelola, dan informasi dari 

pihak ketiga.  

Sebagian besar dokumen yang banyak dimiliki oleh pengelola adalah nota 

pembelian (100%), nota penjualan (92,86%) (lihat tabel 9). Nota pembelian 

biasanya digunakan oleh pengelola untuk mengetahui berapa jumlah pengeluaran 

usahanya, berapa harga pokok barang, dan bagi UKM yang membeli persediaan 

secara kredit, beberapa dari mereka menggunakan nota pembelian untuk 

mengetahui jumlah hutang yang harus mereka bayarkan pada pemasok / salesman. 

Selain itu, beberapa dari mereka mengaku bahwa nota pembelian lebih sering tidak 
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mereka arsipkan / simpan. Nota penjualan ini berfungsi sebagai bukti transaksi 

penjualan dan dokumen bagi pembeli, serta bagi UKM yang memiliki nota 

penjualan berangkap, dapat digunakan sebagai arsip dan sebagai bukti piutang bagi 

sebagian unit UKM yang melayani penjualan secara kredit. Setiap dokumen yang 

dimiliki oleh pengelola UKM digunakan untuk setiap transaksi atau kejadian di 

dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Tabel 9  

Dokumen yang Dimiliki UKM 

Dokumen yang 

Dimiliki 

Responden yang 

Memiliki Dokumen 

Responden yang Tidak 

Memiliki Dokumen 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Nota / Faktur / 

Struk Jual 
39 92,86% 3 7,14% 42 100% 

Nota / Faktur / 

Struk Beli 
42 100% 0 0 42 100% 

Kartu Jam Kerja 5 11,9% 37 88,1% 42 100% 

Memo Debit / 

Kredit 
7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

Daftar Permitaan 

Barang 
7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

Bukti Pemesanan 

Penjualan 
11 26,19% 31 73,81% 42 100% 

 

sumber : data primer yang diolah 

Di sisi lain, kartu jam kerja (88,1%), memo debit-kredit (83,33%), daftar 

permintaan barang (83,33%), serta bukti pemesanan penjualan (73,81%) 

merupakan dokumen yang paling banyak tidak miliki oleh pengelola (lihat tabel 9). 

Pengelola UKM biasanya menggunakan catatan gaji, presensi karyawan, bahkan 

beberapa unit UKM hanya menggunakan ingatan dan hafalan dalam menggaji 

pegawai. Dalam melakukan pemesanan barang, kebanyakan dari mereka hanya 

menggunakan perkiraan akan berapa jumlah barang yang harus dibeli dan ingatan 
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mengenai berapa jumlah barang yang masih ada serta melihat fisik barang tanpa 

adanya pencatatan khusus permintaan barang, dan biasanya pemesanan barang 

yang mereka lakukan menggunakan alat komunikasi berupa telepon, selain itu 

mereka juga melakukan pemesanan ketika salesman datang. Begitu pula pada sisi 

penjualan, sebagian besar responden tidak menggunakan bukti pemesanan 

penjualan, kebanyakan dari mereka menerima pesanan dari pembeli melalui alat 

komunikasi telepon yang kemudian hanya dicatat secara sederhana oleh pengelola. 

Dokumen bukti pemesanan penjualan dan pembelian dapat dikatakan 

merupakan dokumen yang banyak tidak dimiliki oleh UKM (lampiran 5). Namun 

berdasarkan data tabel 10 yang disajikan berikut ini, dapat dikatakan bahwa 

dokumen bukti pemesanan penjualan dan pembelian lebih banyak digunakan pada 

jenis usaha manufaktur dibanding jenis usaha lainnya. Hal ini dapat disebabkan 

karena pada jenis usaha manufaktur biasanya melakukan produksi barang dengan 

jumlah banyak dan dari banyak pelanggan atau konsumen. Oleh sebab itu, peneliti 

dapat mengatakan bahwa penting adanya dokumen bukti pemesanan penjualan dan 

pembelian bagi jenis usaha manufaktur untuk dijadikan bukti yang pasti dalam 

pengelolaan usaha.  

 

 

 

 

 

Tabel 10 
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Hubungan antara Dokumen Bukti Pemesanan Jual & Beli 

dengan Jenis Usaha 

Jenis Usaha 

Responden yang 

Memiliki Bukti 

Pemesanan Jual & Beli 

Responden yang Tidak 

Memiliki Bukti 

Pemesanan Jual & Beli 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Dagang  3 21,43% 11 78,57% 14 100% 

Jasa 1 7,14% 13 92,86% 14 100% 
Manufaktur 6 42,86% 8 57,14% 14 100% 

Total 

Responden 
10 23,81% 32 76,19% 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Di samping adanya dokumen yang dimiliki oleh pengelola, catatan juga 

merupakan alat bantu bagi pengelola untuk dapat mengelola usaha mereka. 

Pencatatan yang ada dilakukan setiap hari oleh pengelola UKM dan digunakan 

untuk kegiatan operasional. Berdasarkan data tabel 11 berikut, dapat diketahui 

bahwa catatan piutang (100%), catatan hutang (47,62%), catatan kas masuk / keluar 

(45,24%), catatan persediaan atau kartu stok barang (45,24%), catatan gaji 

(28,57%) serta catatan penjualan (26,19%) merupakan catatan yang paling banyak 

dimiliki oleh pengelola UKM. Selain itu, bagi jenis usaha manufaktur sebagian 

besar responden memiliki catatan jadwal produksi (85,71%) dalam pengelolaan 

usahanya. 

Tabel 11 

Catatan yang Dimiliki UKM 

Catatan yang 

Dimiliki 

Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Kas Masuk / Keluar 19 45,24% 23 54,76% 42 100% 

Piutang 14 100% - - *14 100% 
*dari 42 responden, hanya 14 responden yang memiliki piutang 

**dari 42 responden, hanya 21 responden yang memiliki hutang 
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***data tambahan setelah melakukan wawancara kepada responden 

sumber : data primer yang diolah 

Bagi pengelola UKM dengan adanya catatan kas masuk / keluar dapat 

membantu mereka dalam mengetahui jumlah transaksi dengan jelas. Begitu pula 

pada catatan persediaan dapat membantu pengelola dalam mengetahui jumlah 

persediaan yang ada / tersedia. 

Di sisi lain, berdasarkan 7 responden pada jenis usaha manufaktur yang 

memiliki catatan / bukti / nota pesanan, mengatakan bahwa mereka menggunakan 

catatan / bukti / nota pesanan sebagai sebagai catatan jadwal produksi (71,43%) 

sebanyak 5 reponden serta sebagai catatan piutang dan catatan jadwal produksi 

(28,57%) sebanyak 2 responden (lihat tabel berikut). 

Tabel 12 

Pengunaan Catatan Pesanan pada Jenis Usaha Manufaktur  

Catatan 

Pesanan 

sebagai Catatan Jadwal 

Produksi 

sebagai Catatan Piutang 

dan Catatan Jadwal 

Produksi 

Total Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 
 (%) 

5 71,43% 2 28,57% 7 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Pada data tabel berikut, hanya 9,52% responden yang menyusun jurnal, 

buku besar, dan neraca saldo.  

Catatan yang 

Dimiliki 

Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Persediaan / Kartu 

Stok Barang 
19 45,24% 23 54,76% 42 100% 

Hutang 10 47,62% 11 52,38% **21 100% 

Jadwal Produksi 12 85,71% 2 14,29% 14 100% 
***Gaji  12 28,57% 30 72,43% 42 100% 
***Penjualan 11 26,19% 31 73,81% 42 100% 
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Tabel 13 

Penyusunan Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo UKM 

Penyusunan 

Responden yang 

Melakukan  Penyusunan 

Responden yang 

Tidak Melakukan  Penyusunan Total 

Responden Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jurnal 4 9,52% 38 90,48% 42 
Buku Besar 4 9,52% 38 90,48% 42 
Neraca 4 9,52% 38 90,48% 42 

sumber : data primer yang diolah 

Kriteria jumlah minimal tenaga kerja UKM menurut data BPS sebanyak 5 

orang. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, hampir setengah dari jumlah 

responden yang ada tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tabel 14, dapat 

dikatakan bahwa yang memenuhi kriteria jumlah tenaga kerja menurut BPS 

memiliki catatan lebih lengkap (39,23%) dibanding UKM yang tidak memenuhi 

kriteria jumlah minimal tenaga kerja (5,26%). Dalam hal ini, ukuran kelengkapan 

catatan yang digunakan peneliti adalah UKM yang memiliki catatan kas masuk / 

keluar, catatan persediaan, dan catatan gaji. 

Tabel 14 

Hubungan antara Jumlah Tenaga Kerja dengan Catatan yang Dimiliki 

Kriteria Jumlah 

Tenaga Kerja  

Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Tidak sesuai data 

BPS ( < 5 ) 
1 5,26% 18 94,74% 19 100% 

Sesuai data BPS 

( ≥ 5 ) 
6 26,09% 17 73,91% 23 100% 

Total Responden 7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Peneliti dapat mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi 

kelengkapan catatan yang dimiliki setiap UKM. Semakin sedikit jumlah tenaga 



 
 

25 
 

kerja, pengelola merasa tidak perlu memiliki pencatatan yang lengkap karena 

sebagian besar pengelolaan dilakukan oleh pengelola sendiri, sedangkan semakin 

banyak jumlah tenaga kerja dalam suatu unit UKM, pengelola biasanya memiliki 

catatan lebih lengkap guna untuk memantau dan mengawasi kinerja karyawan. 

 Selain jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi kelengkapan catatan, pada 

tabel 15 menggambarkan bahwa tingkat pendidikan pengelola UKM juga 

mempengaruhi kelengkapan catatan yang dimiliki pengelola UKM. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan pengelola UKM, semakin memiliki kemungkinan dalam hal 

kelengkapan catatan yang dimiliki. Dalam hal ini, ukuran kelengkapan catatan yang 

digunakan peneliti adalah UKM yang memiliki catatan kas masuk / keluar, catatan 

persediaan, dan catatan gaji. 

Tabel 15 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Catatan yang Dimiliki 

Tingkat 

Pendidikan 

Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

S1 dan D3 6 27,27% 16 72,73% 22 100% 

SMA, SMP, dan SD 1 5% 19 95% 20 100% 

Total Responden 7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 16 berikut ini menggambarkan bahwa semakin lama usia suatu 

usaha juga memiliki pengaruh terhadap kelengkapan catatan yang dimiliki oleh 

pengelola UKM  dibanding usaha yang belum lama didirikan. Hal ini dapat terjadi 

karena, semakin lama usia sebuah unit usaha biasanya akan semakin bertumbuh dan 

berkembang. Misalnya, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah persediaan, 

bertambahnya jumlah pelanggan dan karyawan. Dalam hal ini, ukuran kelengkapan 
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catatan yang digunakan peneliti adalah UKM yang memiliki catatan kas masuk / 

keluar, catatan persediaan, dan catatan gaji. Namun, pada lama usaha melebihi 30 

tahun, pengelola UKM tidak melakukan pencatatan. Mereka mengatakan bahwa 

usaha orang jaman dahulu tidak memerlukan adanya pencatatan namun akan tetap 

berjalan dengan baik. Mereka nyaman dan sudah terbiasa dengan gaya pengelolaan 

usaha tanpa adanya pencatatan terlebih akuntansi.  

Tabel 16 

Hubungan antara Lama Usaha dengan Catatan yang Dimiliki 

Lama Usaha 

Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

0 - 10 1 11,11% 8 88,89% 9 100% 

>10 - 20 2 14,29% 12 85,71% 14 100% 

>20 - 30 4 40% 6 60% 10 100% 

>30 - 40 0 0 0 0 0 0 

>40 - 50 0 0 0 0 0 0 

Total Responden 7 21,21% 26 78,79% 33 100% 

sumber : data primer yang diolah 

 Pada tabel 17 berikut ini menggambarkan bahwa kelengkapan catatan yang 

dimiliki oleh pengelola UKM tidak dipengaruhi oleh jenis usaha. Peneliti dapat 

mengatakan bahwa kelengkapan catatan dalam sebuah unit usaha tergantung dari 

kepentingan dan kebutuhan pengelola usaha itu sendiri. 

 

 

Tabel 17 

Hubungan antara Jenis Usaha dengan Catatan yang Dimiliki 

Jenis Usaha 
Responden yang 

Memiliki Catatan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Catatan 

Total 

Responden 
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Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Dagang  3 21,43% 11 78,57% 14 100% 

Jasa 1 7,14% 13 92,86% 14 100% 

Manufaktur 3 21,43% 11 78,57% 14 100% 

Total Responden 7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Dalam hal penyusunan laporan, menurut tabel 18, dapat dikatakan bahwa 

hanya sebagian kecil responden saja yang melakukan penyusunan laporan dalam 

pengelolaan usaha mereka. Terdapat beberapa laporan yang lebih banyak dimiliki 

oleh pengelola UKM dibanding laporan-laporan lainnya, yaitu, laporan penjualan 

(23,81%), laporan pembelian (21,43%), serta laporan biaya (19,64%). Selain itu, 

laporan piutang (50%) dan laporan hutang (33,33%) juga merupakan beberapa 

laporan yang banyak disusun oleh UKM yang berjenis transaksi tunai dan kredit. 

Tabel 18 

Laporan yang Disusun Pengelola UKM 

Laporan yang 

Disusun 

Responden yang 

Menyusun Laporan 

Responden yang Tidak 

Menyusun Laporan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Penjualan 10 23,81% 32 76,19% 42 100% 

Pembelian 9 21,43% 33 78,57% 42 100% 

*Piutang 7 50% 7 50% **14 100% 

*Hutang 7 33,33% 14 66,67% **21 100% 

Biaya 

BHP 6 14,29% 36 85,71% 42 100% 

Listrik, 

Air, Telp 
10 23,81% 32 76,19% 42 100% 

Gaji 9 21,43% 33 78,57% 42 100% 

Retribusi 8 19,05% 34 80,95% 42 100% 

Rata-Rata 

(%) 
19,64% 

Rata-Rata 

(%) 
80,36% 42 100% 

*data tambahan setelah melakukan wawancara kepada responden 

**dari 42 responden, hanya 14 responden yang memiliki piutang 

**dari 42 responden, hanya 21 responden yang memiliki hutang 

sumber : data primer yang diolah 
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Penyusunan laporan pada UKM dilakukan setiap bulan, kecuali pada 

laporan Neraca, Perubahan Modal, Laba/Rugi, dan Arus Kas disusun tiap tahun / 

tiap periode. Hanya ada 1 responden pada jenis usaha dagang yang menyusun 

laporan penjualan per hari. Bagi pengelola, penyusunan laporan digunakan untuk 

mengetahui secara jelas perkembangan usahanya serta untuk kepentingan 

perpajakan. 

Sumber pendanaan yang banyak digunakan oleh responden adalah 

menggunakan modal sendiri, hanya 23,81% responden yang menggunakan dana 

dari bank dalam pengelolaan usaha mereka. Berdasarkan tabel 19, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa UKM yang menggunakan sumber dana dari bank 

lebih memiliki kemungkinan dalam penyusunan laporan keuangan (60%) 

dibanding UKM yang menggunakan modal sendiri (3,12%). Dalam hal ini ukuran 

kelengkapan laporan yang digunakan peneliti adalah laporan penjualan, laporan 

pembelian, dan laporan biaya. 

Tabel 19 

Hubungan antara Sumber Pendanaan dengan Laporan yang Dimiliki 

Sumber Pendanaan 

Responden yang 

Memiliki Laporan 

Responden yang Tidak 

Memiliki Laporan 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Modal Sendiri & Bank 6 60% 4 40% 10 100% 

Modal Sendiri 1 3,12% 31 96,88% 32 100% 

Total Responden 7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Penyusunan laporan keuangan bagi sebuah unit usaha merupakan elemen 

yang penting. Dengan dilakukannya penyusunan laporan keuangan, pengelola 

dapat melihat secara jelas perkembangan usahanya di setiap periode. Namun 
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berdasarkan penelitian ini, hanya 0,17% responden yang melakukan penyusunan 

laporan keuangan dalam usaha mereka, 0,14% diantaranya adalah responden yang 

menggunakan dana dari bank.  Bagi beberapa UKM yang melakukan penyusunan 

laporan keuangan pada usaha mereka, selain untuk kepentingan internal usaha yaitu 

agar pengelola dapat melihat secara jelas perkembangan usahanya di setiap periode, 

penyusunan laporan keuangan juga bermanfaat bagi kepentingan eksternal, yaitu 

digunakan untuk pemenuhan prasyaratan pinjaman dana dari bank dan menjadi 

pertimbangan bagi pihak bank / kreditur. 

Fiorelli, Zifaro (2008) dalam Handayani (2011) mengungkapkan bahwa 

terdapat tiga jenis klasifikasi informasi akuntansi. Peneliti mengelompokkan 

informasi akuntansi yang dimiliki UKM ke dalam tiga jenis klasifikasi tersebut. 

Pada tabel 20, informasi akuntansi pada UKM termasuk pada tiga jenis klasifikasi 

yaitu statutory accounting information, budgetary information dan additional 

accounting information. Informasi akuntansi pada UKM yang termasuk pada jenis 

klasifikasi statutory accounting information adalah laporan keuangan, seperti 

laporan penjualan, laporan pembelian, laporan kas, laporan piutang, laporan hutang, 

neraca, laporan perubahan modal, laporan rugi/laba dan laporan arus kas. Karena 

bagi bentuk usaha PT, wajib bagi pengelola usaha untuk melakukan penyusunan 

laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh karena bentuk kepemilikan pada PT 

terdiri dari beberapa orang, sehingga sebagai bentuk pertanggung jawaban 

perusahaan dilakukannya penyusunan laporan keuangan. Terlebih karena bentuk 

usaha PT terikat oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang 
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mengatakan bahwa direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS 

(Bab 4 Pasal 66). 

Informasi akuntansi pada UKM yang termasuk pada jenis klasifikasi 

budgetary information adalah catatan pesanan. Karena catatan pesanan dapat 

digunakan untuk perencanaan mengenai biaya yang akan dikeluarkan dalam hal 

pemenuhan pesanan tersebut. Dalam hal ini, catatan pesanan yang digunakan UKM 

pada jenis usaha manufaktur dan jasa (jasa jahit dan bridal). 

Selain statutory accounting information dan budgetary information, 

informasi akuntansi pada UKM juga termasuk pada jenis klasifikasi additional 

accounting information. Catatan persediaan / kartu stok barang dapat membantu 

pengelola untuk mengetahui jumlah persediaan yang masih ada dan jumlah 

persediaan yang harus dibeli. Catatan harga barang mempermudah pengelola dalam 

menentukan harga jual. Sedangkan, catatan piutang dan catatan hutang membantu 

pengelola dalam mengambil keputusan akan pemberian piutang kepada pembeli 

dan hutang kepada pemasok. Selain itu, dengan adanya catatan gaji membantu 

pengelola dalam menentukan penambahan komisi bagi pegawai yang lembur dan 

pengurangan gaji bagi pegawai yang absen. Oleh sebab itu, menurut peneliti 

catatan-catatan tersebut termasuk catatan yang meningkatkan efektifitas 

pengambilan keputusan bisnis di UKM. 

 

 

Tabel 20 

Klasifikasi Tiga Jenis Informasi Akuntansi pada UKM 
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Jenis Informasi 

Akuntansi 

Keterangan 

sumber: Fiorelli, Zifaro 

(2008) dalam Handayani 

(2011) 

Informasi Akuntansi 

pada UKM 

1. Statutory Accounting 

Information 
Informasi yang harus 

disiapkan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

(hanya berlaku bagi 

bentuk usaha PT, karena 

bagi UKM yang bukan 

berbentuk PT belum 

memiliki kewajiban 

untuk  menyusun laporan 

keuangan) 

 Laporan Penjualan 

 Laporan Pembelian 

 Laporan Kas 

 Laporan Piutang 

 Laporan Hutang 

 Neraca 

 Laporan Perubahan 

Modal 

 Laporan Rugi/Laba 

 Laporan Arus Kas 

2. Budgetary Information Informasi akuntansi yang 

disajikan dalam bentuk 

anggaran yang berguna 

bagi pihak internal dalam 

perencanaan, penilaian, 

dan pengambilan 

keputusan. 

 Catatan Pesanan 

 

3. Additional Accounting 

Information 

Informasi akuntansi lain 

yang disiapkan perusahaan 

guna meningkatkan 

efektivitas pengambilan 

keputusan. 

 

 Catatan Persediaan / 

Kartu Stok Barang 

 Catatan Piutang 

 Catatan Gaji 

 Catatan Harga 

Barang 

 Catatan Hutang 

sumber : data primer yang diolah 

 Informasi yang dimiliki UKM tidak hanya berupa informasi tertulis, tidak 

sedikit pengelola UKM yang tidak memiliki dokumen, catatan, dan laporan, oleh 

sebab itu mereka menggunakan informasi tidak tertulis dalam pengelolaan usaha 

mereka. Informasi tidak tertulis yang digunakan oleh pengelola UKM berupa 

perkiraan dan ingatan pengelola itu sendiri. Informasi akuntansi tertulis yang paling 

banyak dimiliki oleh pengelola UKM adalah informasi mengenai pembelian 
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(97,62%) (tabel 21). Bagi UKM yang berjenis transaksi tunai dan kredit, sebagian 

besar dari mereka juga memiliki informasi akuntansi tertulis mengenai piutang 

(100%) dan hutang (80,95%). Sedangkan pada informasi mengenai biaya, tidak 

banyak pengelola UKM yang mempunyai bentuk informasi tertulis. Hal ini dapat 

dilihat pada persentase kolom informasi tidak tertulis lebih besar dibanding kolom 

informasi tertulis pada sisi biaya.  

Tabel 21 

Informasi Tertulis dan Informasi Tidak Tertulis yang Dimiliki UKM 

Informasi 

Responden yang 

Memiliki Informasi 

Tertulis 

Responden yang 

Memiliki Informasi 

Tidak Tertulis 

Total 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Pembelian 41 97,62% 1 2,38% 42 100% 

Biaya 

BHP 6 14,29% 36 85,71% 42 100% 

Listrik,Air

, Telp 
10 23,81% 32 76,19% 42 100% 

Gaji 14 33,33% 28 66,67% 42 100% 

Retribusi 7 16,67% 35 83,33% 42 100% 

Piutang 14 100% - - *14 100% 

Hutang 17 80,95% 4 19,05% **21 100% 

*dari 42 responden, hanya 14 responden yang memiliki piutang 

**dari 42 responden, hanya 21 responden yang memiliki hutang 

 
sumber : data primer yang diolah 

Informasi Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan Bisnis UKM 

 Pengambilan Keputusan Bisnis dalam pengelolaan sebuah unit usaha 

merupakan hal yang penting. Setiap dilakukannya pengambilan keputusan bisnis, 

pengelola usaha memerlukan adanya informasi akuntansi yang dapat mendukung 

pengambilan keputusan bisnis tersebut. 

Seperti ulasan paragraf di atas, bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis, 

pengelola sebuah unit usaha perlu memiliki adanya informasi yang mendukung 



 
 

33 
 

dalam pengambilan keputusan bisnis tersebut. Begitu pula halnya pada UKM di 

Kota Semarang, berdasarkan tabel 22, peneliti dapat mengatakan bahwa dalam 

melakukan setiap pengambilan keputusan bisnis, pengelola UKM pasti 

menggunakan informasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis.  

Tabel 22 

Pengambilan Keputusan Bisnis UKM Menggunakan 

Informasi Tertulis & Informasi Tidak Tertulis 

No. 
Keputusan 

Bisnis 

Informasi 

Tertulis 

Informasi 

Tidak Tertulis 

Informasi Tertulis dan 

Tidak Tertulis 

Total 

Responden 

Ket Jumlah % ket Jumlah % Ket Jumlah % Jumlah % 

1. Kapan akan 

membeli 

(BB/ 

persediaan/ 

BHP dll) 

dan berapa 

jumlahnya 

Catatan 

persediaan

, kartu 

stok 

barang 

12 28,57 

Ingatan dan 

perkiraan 

jumlah 

persediaan, 

melihat 

langsung 

ke gudang 

18 42,86 

Catatan 

persediaan, 

kartu stok 

barang dan 

Ingatan dan 

perkiraan 

jumlah 

persediaan, 

melihat 

langsung ke 

gudang  

12 28,57 42 100 

2. Kapan akan 

memproduk

si dan 

berapa 

jumlahnya 

(sesuai 

kapasitas 

produksi) 

Catatan 

jadwal 

produksi, 

catatan 

pesanan 

14 50 ingatan 2 7,14 - - - 28 100 

3. Menentukan 

Harga 

Pokok 

Nota 

pembelian

, catatan 

daftar 

harga 

38 90,48 perkiraan 4 9,52 - - - 42 100 

 

 

No. 
Keputusan 

Bisnis 

Informasi 

Tertulis 

Informasi 

Tidak Tertulis 

Informasi Tertulis dan 

Tidak Tertulis 

Total 

Responden 

Ket Jumlah % ket Jumlah % Ket Jumlah % Jumlah % 



 
 

34 
 

4. Menentukan 

Harga Jual 

catatan 

harga jual, 

price list 

25 59,52 perkiraan 17 40,48  - - 42 100 

sumber : data primer yang diolah 

Dalam pengambilan keputusan bisnis mengenai kapan akan dilakukannya 

pembelian bahan baku / persediaan, 28,57% responden menggunakan informasi 

tertulis, sedangkan 42,86% responden menggunakan informasi tidak tertulis, dan 

sisanya sebesar 28,57% responden menggunakan informasi tertulis dan tidak 

tertulis (tabel 22). Bagi pengelola UKM yang menggunakan informasi tertulis 

biasanya menggunakan catatan persediaan / kartu stok barang untuk mengetahui 

jumlah pasti bahan baku / persediaan yang dimiliki. Dilakukannya tinjauan 

langsung pada fisik persediaan / bahan baku di gudang / tempat penyimpanan 

barang dan perkiraan serta ingatan pengelola akan jumlah persediaan yang masih 

ada merupakan informasi tidak tertulis bagi pengelola UKM dalam melakukan 

perencanaan kapan akan membeli persediaan / bahan baku. 

 Penentuan mengenai harga pokok 90,48% responden menggunakan 

informasi tertulis dan 9,52% responden menggunakan informasi tidak tertulis, 

sedangkan dalam menentukan harga jual, 59,52% responden menggunakan 

informasi tertulis dan 40,48% responden menggunakan informasi tidak tertulis 

(lihat tabel 22). Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden 

mengenai informasi apa yang digunakan untuk menentukan harga pokok hampir 

100% dari responden yang ada menggunakan nota pembelian, catatan pembelian / 

pengeluaran untuk menentukan harga pokok, dan sisanya menggunakan perkiraan 

harga. Sedangkan dalam menentukan harga jual, pengelola UKM menggunakan 

catatan harga jual / price list, ingatan, dan perkiraan pengelola. Berdasarkan 
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pertanyaan yang diberikan kepada pengelola, dapat diketahui bahwa metode 

penentuan harga jual yang digunakan pengelola UKM adalah mark-up pricing 

method  dengan menaikkan harga sesuai keinginan laba pengelola UKM biasanya 

sering digunakan pada jenis usaha dagang, market costing, serta cost-plus pricing 

method dengan menambahkan persentase laba yang diinginkan setelah semua 

biaya-biaya diakumulasi biasanya pada jenis usaha manufaktur. 

 Bagi jenis usaha yang melakukan proses produksi dalam usahanya, biasanya 

pada jenis usaha jasa dan manufaktur, pengambilan keputusan bisnis mengenai 

kapan akan memproduksi barang dan berapa jumlahnya dapat dikatakan merupakan 

hal yang penting. Berdasarkan data tabel di atas (tabel 22), 50% responden 

menggunakan informasi tertulis dan 7,14% responden menggunakan informasi 

tidak tertulis dalam pengambilan keputusan mengenai kapan akan dilakukan 

produksi dan berapa jumlahnya. Informasi tertulis yang digunakan oleh pengelola 

adalah catatan pesananan, bukti pemesanan, dan catatan jadwal produksi, 

sedangkan informasi tidak tertulis yang digunakan berupa ingatan pengelola. Oleh 

sebab itu, peneliti dapat mengatakan bahwa pada jenis usaha manufaktur baik yang 

melakukan pembukuan / pencatatan secara lengkap maupun tidak, biasanya 

sebagian besar dari mereka memiliki dokumen / catatan mengenai rincian jadwal 

dan jumlah produksi. 

Bagi pengelola UKM yang melakukan pencatatan, dengan menggunakan 

informasi akuntansi yang tercermin dari pencatatan tersebut dapat membantu 

pengelola UKM dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan bagi 

UKM yang tidak melakukan pencatatan, dengan menggunakan informasi tidak 
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tertulis, misalnya dengan ingatan dan perkiraan dapat membantu pengelola dalam 

melakukan keputusan bisnis. Misalnya, dengan perkiraan dan melihat fisik 

persediaan barang di gudang, pengelola dapat mengambil keputusan mengenai 

pembelian persediaan. Bahkan sebagian pengelola memiliki kebiasaan unik yaitu 

mereka akan melakukan pemesanan / pembelian persediaan ketika salesman datang 

dan terkadang beberapa dari mereka melakukan pembelian persediaan ketika stok 

persediaan yang diinginkan pelanggan telah habis.  

Selain data dari tabel 22, pada tabel 23 terdapat beberapa pengambilan 

keputusan bisnis yang lebih sering dilakukan oleh pengelola UKM. Pengambilan 

keputusan bisnis yang sering dilakukan oleh pengelola adalah melakukan 

pemesanan-pembelian persediaan-bahan baku (97,62%). Dalam melakukan 

pemesanan-pembelian persediaan-bahan baku, 43,9% responden melakukannya 

secara spontan dan dengan jumlah persentase yang sama melakukannya secara 

terencana (lampiran 8).  

Penentuan harga jual (78,57%) juga merupakan keputusan bisnis yang 

sering dilakukan oleh pengelola UKM. Dalam melakukan penentuan harga jual, 

48,48% responden melakukannya secara spontan dan 42,42% responden 

melakukannya secara terencana. Begitu pula pada pengambilan keputusan bisnis 

lainnya, setiap pengelola UKM dapat melakukannya secara spontan dan terencana. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

Tabel 23 

Keputusan Bisnis yang Lebih Sering Dilakukan UKM 
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Keputusan Bisnis 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Membeli Persediaan / Bahan Baku 41 97,62% 

Menentukan Harga Jual / Jasa 33 78,57% 

Memberi Diskon / Potongan Harga 18 42,86% 

Melakukan Produksi 14 33,33% 

sumber : data primer yang diolah 

 Berdasarkan pengklasifikasian pengambilan keputusan bisnis, Jogiyanto 

(2005) mengelompokkannya ke dalam tiga tipe, yaitu keputusan tidak terstruktur, 

keputusan setengah terstruktur, dan keputusan terstruktur. Menurut hasil penelitian 

ini, peneliti mengelompokkan keputusan bisnis yang dilakukan oleh pengelola 

UKM  (lampiran 7 dan 8) ke dalam tiga tipe tersebut. 

Berdasarkan tabel 24, pengambilan keputusan pada UKM termasuk dalam 

ketiga tipe pengambilan keputusan yaitu keputusan tidak terstruktur, keputusan 

setengah terstruktur dan keputusan terstruktur. Melakukan ekspansi dan menambah 

investasi usaha merupakan keputusan tidak terstruktur pada UKM, karena biasanya 

keputusan tersebut membutuhkan pemikiran yang matang dan dilakukan oleh 

pemilik langsung, tidak dapat didelegasikan kepada karyawannya. Melakukan 

promosi, mengadakan promo, mengganti / menambah model, menambah menu / 

produk baru, dan memberikan bonus penjualan merupakan keputusan setengah 

terstruktur karena keputusan-keputusan tersebut dapat dilakukan rutin dan sebagian 

tidak terstruktur. Sedangkan keputusan-keputusan yang tercantum pada tipe 

keputusan terstruktur, disebabkan karena keputusan-keputusan tersebut biasanya 

dilakukan berulang kali secara rutin dan dapat diprogram. 

Tabel 24 

Klasifikasi Pengambilan Keputusan Bisnis di UKM 
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No. 

Klasifikasi 

Pengambilan 

Keputusan 

Keterangan 

sumber: Jogiyanto (2005) 

dan Romney (2011) 

Pengambilan 

Keputusan di UKM 

1. Keputusan Tidak 

Terstruktur 

Keputusan yang tidak terjadi 

berulang-ulang dan tidak 

selalu terjadi. 

 

a. Melakukan ekspansi 

b. Menambah investasi 

usaha 

 

2. Keputusan Setengah 

Terstruktur 

Keputusan yang sebagian 

dapat diprogram, sebagian 

berulang-ulang sebagian 

tidak terstruktur, yang 

ditandai dengan peraturan-

peraturan yang tidak 

lengkap untuk mengambil 

keputusan, dan adanya 

kebutuhan untuk membuat 

penilaian serta 

pertimbangan subjektif 

sebagai pelengkap analisis 

data yang formal. 

a. Melakukan Promosi 

b. Mengadakan Promo 

c. Mengganti / 

Menambah Model 

d. Menambah Menu / 

Produk Baru 

e. Memberikan Bonus 

Penjualan 

3. Keputusan Terstruktur Keputusan yang berulang-

ulang, rutin, dapat dipahami 

dengan baik sehingga dapat 

didelegasikan kepada 

manajemen tingkat bawah. 

 

a. Pesan / Beli 

Persediaan / Bahan 

Baku 

b. Menentukan Harga 

Jual / Jasa 

c. Melakukan Produksi 

d. Memberi Diskon / 

Potongan Harga 

e. Memberikan Hutang 

pada Pelanggan 

f. Menerima Pesanan 

sumber : data primer yang diolah 

Dalam sebuah pengambilan keputusan bisnis pasti diperlukan informasi 

yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Tabel 25 menggambarkan 

perbandingan kebutuhan informasi dalam perusahaan pada umumnya dan informasi 

yang digunakan pada UKM dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis. 

Tabel 25 

Keputusan Bisnis dan Kebutuhan Informasi pada 

Perusahaan Besar dan pada UKM 

Perusahaan Besar Pada UKM 
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Kegiatan 

Bisnis 

Keputusan Utama 

atau Keputusan 

Bisnis 

Kebutuhan 

Informasi 
Keputusan Bisnis  

Kebutuhan 

Informasi 

Perolehan 

modal 

Berapa banyak? 

Investasi atau pinjam? 

Jika pinjam, ketentuan 

terbaik? 

Proyeksi arus kas 

Pro-forma laporan 

keuangan 

Jadwal amortisasi 

utang 

Kapan menambah 

pendanaan? berapa 

besarnya? 

 Perkiraan 

pengelola 

Perolehan 

gedung dan 

peralatan 

Ukuran gedung? 

Jumlah peralatan? 

Sewa atau beli? 

Lokasi? 

Bagaimana 

depresiasinya? 

Kebutuhan kapasitas 

Harga 

Studi pasar 

Tabel pajak dan 

peraturan 

Kapan menambah 

investasi usaha? 

Berapa jumlahnya? 

 Perkiraan 

pengelola 

 Kebutuhan 

kapasitas 

Mengontrak 

dan melatih 

pegawai 

Persyaratan 

pengalaman? 

Bagaimana menilai 

integritas dan 

kompentensi pelamar? 

Bagaimana melatih? 

Deskripsi kerja 

Pengalaman kerja 

dan keahlian 

pelamar 

Memutuskan 

mempekerjakan 

karyawan? Pelatihan 

karyawan? 

 Pengalaman 

kerja dan 

keahlian 

pelamar 

 Ijasah  

Perolehan 

persediaan 

Bagaimana cara 

membawanya? 

 

Berapa banyak yang 

perlu dibeli? 

 

Penjual (vendors) yang 

mana? 

Bagaimana mengelola 

persediaan 

(penyimpanan, kontrol, 

dan lain-lain)? 

Analisis pasar 

Laporan status 

persediaan  

Kinerja dan 

ketentuan 

pembayaran vendor 

Kapan akan membeli 

persediaan? 

Berapa jumlahnya? 

 Melihat fisik 

barang. 

 Melihat 

catatan barang 

/ kartu stok. 

 Melihat 

catatan 

pesanan / bukti 

pemesanan. 

 Perkiraan 

pengelola. 

 

 

 

 

Kegiatan 

Bisnis 

Perusahaan Besar Pada UKM 

Keputusan Utama 

atau Keputusan 

Bisnis 

Kebutuhan 

Informasi 
Keputusan Bisnis  

Kebutuhan 

Informasi 

Kegiatan 

periklanan 

dan 

pemasaran 

Media yang mana? 

Isi? 

Analisis biaya 

Jangkauan pasar 

Bagaimana 

menentukan media 

periklanan / 

pemasaran? 

 Hanya 

menggunakan 

perkiraan lokasi 

iklan dan 

pemasaran. 

 Melalaui 

jejaring sosial, 

twitter, 

facebook, 
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BlackBerry 

Messenger. 

Penjualan 

barang 

Penaikan (mark up) 

persentase? 

 

Penawaran kredit in 

house? 

Kartu kredit apa yang 

diterima? 

Pro-forma laporan 

keuangan 

Biaya kartu kredit 

Status kredit 

pelanggan 

Kapan akan 

menjual? 

Berapa jumlahnya? 

Penjualan kredit / 

tunai? 

 Catatan 

persediaan 

 Perkiraan 

pengelola 

Pengumpul 

pembayaran 

dari 

pelanggan 

Jika menawarkan 

kredit, bagaimana 

ketentuannya? 

Bagaimana mengurus 

penerimaan uang 

tunai? 

Status akun 

pelanggan 

Laporan jatuh tempo 

piutang 

Kapan piutang 

diterima dan berapa 

jumlahnya? 

 Catatan Piutang 

Pembayaran 

gaji 

Jumlah gaji? 

Pemotongan dan iuran 

(withholdings)? 

Proses pembayaran in-

house atau 

menggunakan jasa 

luar? 

Penjualan (untuk 

komisi) 

Jam kerja (untuk 

pegawai yang 

dibayar per jam) 

Formulir pajak 

(Form W4) 

Biaya jasa 

pembayaran 

eksternal 

Kapan harus 

membayar gaji dan 

berapa jumlahnya? 

 Penjualan 

(untuk komisi) 

 Catatan gaji 

 Catatan absensi 

 Kartu jam kerja 

 Jumlah 

Produksi yang 

berhasil 

dikerjakan 

(pekerja 

borongan). 

Pembayaran 

pajak 

Persyaratan pajak atas 

gaji 

Persyaratan pajak 

penjualan 

 

Peraturan 

pemerintah 

Total pengeluaran 

untuk gaji 

Total penjualan 

Kapan harus 

membayar pajak dan 

berapa jumlahnya? 

 Ingatan jumlah 

penjualan 

 Catatan 

Penjualan 

 Laporan 

penjualan 

Pembayaran 

penjual 

(vendor) 

Bayar ke siapa? 

Kapan membayar? 

Berapa banyak yang 

dibayar? 

Faktur dari penjual 

(vendor) 

Utang usaha 

Kapan bayar hutang 

dan berapa 

jumlahnya? 

 Catatan hutang 

 Nota pembelian 

sumber : data primer yang diolah 

 

Informasi Akuntansi untuk Penilaian Kinerja UKM 

 Penilaian Kinerja dalam sebuah unit usaha juga menjadi salah satu 

komponen yang penting untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan unit usaha 

tersebut. Dalam sebuah perusahaan biasanya melakukan penilaian kinerja 

menggunakan rasio keuangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini hanya 

terdapat satu unit UKM pada jenis usaha jasa yang menggunakan rasio keuangan 
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dalam menilai kinerja usahanya, yaitu ROI (Return on Investment) (lampiran 4). 

Meskipun demikian, setiap pengelola UKM tetap memiliki tolak ukur sendiri dalam 

menilai kinerja usaha mereka. Terdapat beberapa tolak ukur utama yang digunakan 

pengelola dalam menilai kinerja usaha mereka, yaitu dilihat melalui jumlah 

penjualan, pemasukan dan pengeluaran, laba, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 26 

Penilaian Kinerja yang Sering Dilakukan dalam UKM 

Penilaian Kinerja 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Penjualan 28 66,67% 

Pemasukan dan Pengeluaran 5 11,9% 

Laba 4 9,52% 

Banyaknya Pesanan 3 7,14% 

Banyaknya Pelanggan 1 2,38% 

Pemenuhan Target / Kapasitas 1 2,38% 

Total Responden 42 100% 

sumber : data primer yang diolah 

 Selain data tabel di atas, pengelola UKM juga memiliki tolak ukur lainnya 

yang membantu mereka dalam melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada 

UKM tidak hanya bertolak ukur pada sisi keuangan perusahaan, namun juga 

bertolak ukur pada sisi non keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada 

lampiran 4 yang menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan, bertambahnya jumlah 

peralatan, bertambahnya jumlah pegawai , dan lain-lain juga menjadi tolak ukur 

non keuangan pada UKM. 

 Dalam melakukan penilaian kinerja, selain menggunakan informasi tertulis 

berupa catatan dan laporan, pengelola UKM juga menggunkan informasi tidak 

tertulis seperti perkiraan dan ingatan pengelola (lihat tabel 27). 
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 Dalam melakukan penilaian kinerja mengenai kemampuan UKM dalam 

membayar hutang jangka pendek, pengelola UKM menggunakan informasi tertulis 

(57,14%) dan informasi tidak tertulis (42,86%). Sedangkan, untuk mengetahui 

kemampuan UKM dalam membayar hutang jangka panjang, pengelola UKM 

menggunakan informasi tertulis (90%) dan informasi tidak tertulis (10%) (lihat 

tabel 27 berikut). Informasi tertulis yang digunakan oleh UKM berupa catatan dan 

laporan penjualan, sedangkan informasi tidak tertulis yang digunakan UKM berupa 

perkiraan jumlah penjualan dan jumlah uang di tangan. 

 Penilaian kinerja mengenai penjualan, pengelola UKM menggunakan 

informasi tertulis (69,05%) dan informasi tidak tertulis (30,95%). Informasi tertulis 

yang digunakan pengelola UKM berupa catatan penjualan dan laporan penjualan, 

sedangkan informasi tidak tertulis yang digunakan berupa perkiraan jumlah 

penjualan. 

 Dalam mengetahui pengukuran dan peningkatan laba, bagi pengelola UKM 

yang melakukan pencatatan, menggunakan informasi tertulis (35,71%) yang 

tercermin dari catatan penjualan, laporan laba/rugi dan catatan kas masuk/keluar, 

sedangkan bagi pengelola yang tidak melakukan pencatatan menggunakan 

informasi tidak tertulis (64,29%) berupa berupa perkiraan akan jumlah penjualan. 

Tabel 27 

Penilaian Kinerja pada UKM Menggunakan 

Informasi Tertulis dan Informasi Tidak Tertulis 

Penilaian 

Kinerja 

Informasi Tertulis 
Informasi Tidak Tertulis Total 

Responden 

Ket. 
Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Ket. 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 
Total (%) 

Kemampuan 

Membayar 

Catatan 

penjualan, 12 57,14% 
Perkiraan 

jumlah 9 42,86% *21 100 
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Hutang 

Jangka 

Pendek 

Laporan 

penjualan 

penjualan, 

jumlah uang 

di tangan 

Kemampuan 

Membayar 

Hutang 

Jangka 

Panjang 

Catatan 

penjualan, 

Laporan 

penjualan 

9 90% 

Perkiraan 

jumlah 

penjualan, 

jumlah uang 

di tangan 

1 10% **10 100 

Jumlah 

Penjualan 

Catatan 

penjualan, 

Laporan 

penjualan 

29 69,05% 

Perkiraan 

jumlah 

penjualan, 

jumlah uang 

di tangan 

13 30,95% 42 100 

Peningkatan 

Penjualan 

Catatan 

penjualan, 

Laporan 

penjualan 

29 69,05% 

Perkiraan 

jumlah 

penjualan, 

jumlah uang 

di tangan 

13 30,95% 42 100 

Pengukuran 

Laba 

catatan 

penjualan, 

laporan 

laba/rugi dan 

catatan kas 

masuk/keluar 

15 35,71% 

Perkiraan 

jumlah 

penjualan 

27 64,29% 42 100 

Peningkatan 

Laba 

catatan 

penjualan, 

laporan 

laba/rugi dan 

catatan kas 

masuk/keluar 

15 35,71% 

Perkiraan 

jumlah 

penjualan 

27 64,29% 42 100 

*dari 42 responden, hanya 21 responden yang memiliki hutang jangka pendek 

**dari 42 responden, hanya 10 responden yang memiliki hutang jangka panjang 

sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel 28, menggambarkan penilaian kinerja UKM berdasarkan jenis 

usaha. Dapat dikatakan sebagian besar responden baik pada jenis usaha dagang 

(71,43%), jasa (42,86%), dan manufaktur (85,71%) menggunakan informasi 

penjualan untuk penilaian kinerja usaha mereka. Bagi sebagian besar UKM baik 

pada jenis usaha dagang, jasa, maupun manufaktur mengatakan bahwa yang 

menjadi tolak ukur utama pada usaha mereka adalah jumlah penjualan. Dengan 

meningkatkannya jumlah penjualan dapat mencerminkan bahwa usaha yang 

mereka kelola berkembang dengan baik. 
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Tabel 28 

Penilaian Kinerja UKM Berdasarkan Jenis Usaha 

No Penilaian Kinerja 

Jenis Usaha 

Dagang Jasa Manufaktur 

Jumlah 

Responden % 

Jumlah 

Responden % 

Jumlah 

Responden % 

1 Penjualan 10 71,43% 6 42,86% 12 85,71% 

2 Pemasukan dan Pengeluaran 2 14,29% 3 21,43% - - 

3 Laba 2 14,29% 2 14,29% - - 

4 Banyaknya Pesanan - - 1 7,14% 2 14,29% 

5 Banyaknya Pelanggan - - 1 7,14% - - 

6 Pemenuhan Target / Kapasitas - - 1 7,14% - - 

Total Responden  14 100% 14 100% 14 100% 

sumber : data primer yang diolah 

Penilaian kinerja keuangan pada perusahaan biasanya menggunakan rasio-

rasio keungan. Menurut Widayanti dkk (2009: 46), terdapat empat pengelompokan 

rasio keuangan, yaitu likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Pada tabel 

29 menggambarkan tolak ukur penilaian kinerja dalam perusahaan pada umumnya 

dan dalam UKM. Meskipun pada kenyataannya tidak mungkin bagi UKM 

menggunakan rasio-rasio keuangan dalam penilaian kinerja usaha mereka, namun 

berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sederhana mengenai cara atau tolak ukur apa yang dapat 

digunakan UKM untuk melihat posisi likuiditas, leverage, aktivitas, dan 

profitabilitas dalam usaha mereka. 

Tabel 29 

Penilaian Kinerja pada UKM 

Rasio Keuangan 

 

 

 

Penilaian Kinerja 

pada UKM 

Informasi yang 

Digunakan 

UKM 
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Likuiditas 

Untuk mengukur 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi 

kewajiban 

finansial jangka 

pendek. 

 

Penilaian Kinerja di 

perusahaan pada 

umumnya 

menggunakan rasio 

keuangan. Namun, 

dalam UKM, 

pengelola UKM 

tidak menggunakan 

rasio keuangan. 

Pengelola UKM 

memiliki cara untuk 

tetap memantau 

kinerja usaha 

mereka. 

 Kemampuan 

membayar hutang 

jangka pendek. 

 Periodisasi 

pembayaran hutang 

jangka pendek 

(minggu-bulan). 

 Catatan 

penjualan 

 Laporan 

penjualan 

 Perkiraan 

jumlah 

penjualan 

 Jumlah uang 

kas di tangan 

Leverage 

Untuk mengukur 

seberapa efektif 

perusahaan 

dibelanjai dengan 

hutang. 

 Hutang panjang 

dengan baik 

digunakan untuk 

penambahan modal 

UKM. 

 Bunga hutang 

panjang lebih kecil 

dari persentase laba 

yang didapat UKM. 

 Dapat melakukan 

pembayaran hutang 

jangka panjang 

tanpa menyulitkan 

usaha. 

 Catatan 

penjualan 

 Laporan 

penjualan 

Aktivitas 

Untuk mengukur 

seberapa efektif 

perusahaan 

menggunakan 

sumber dananya. 

 Periode pembelian 

persediaan (hari-

bulan). 

 Menumpuk atau 

tidaknya persediaan 

di gudang. 

 Periodisasi 

penagihan piutang 

(minggu-bulan) 

 Periode 

pengembalian modal 

(cepat/lambat) 

 Catatan 

persediaan 

 Fisik 

persediaan di 

gudang 

 Catatan 

piutang 

 Catatan 

penjualan 

 

Rasio Keuangan 

 

 

 

 

Penilaian Kinerja 

pada UKM 

Informasi yang 

Digunakan 

UKM 

Profitabilitas 

Untuk mengukur 

efektivitas 

manajemen secara 

keseluruhan 

sebagaimana 

ditunjukkan dari 

keuntungan yang 

diperoleh dari 

penjualan dan 

investasi. 

 Peningkatan 

penjualan. 

 Tingkat laba yang 

didapat (>10% - 

30%) 

 Usaha berjalan 

dengan tidak boros / 

tidak banyak yang 

dikeluarkan. 

 Catatan 

penjualan 

 Laporan 

penjualan 

 Laporan Laba 

/ Rugi 

 Perkiraan 

jumlah laba 

sumber : data primer yang diolah 

Rancangan Pencatatan Akuntansi pada UKM 
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 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat mengatakan bahwa masing-

masing UKM memiliki perbedaan kebutuhan informasi berdasarkan jenis usaha 

mereka.  Bagi jenis usaha dagang, informasi mengenai penjualan dapat merupakan 

informasi paling penting dalam pengelolaan usaha mereka, sedangkan, bagi jenis 

usaha jasa (penjahit, percetakan, dan laundry)  dan manufaktur, informasi mengenai 

pesanan merupakan informasi penting. Oleh sebab itu, dokumen berupa nota 

penjualan rangkap 2 dan bukti pemesanan penjualan merupakan dua dokumen 

minimal yang sebaiknya dimiliki UKM dalam pengelolaan usaha mereka. 

 

Sejahtera                                                                   No. Nota :  001         (1) 

Jl. Dokter Cipto 26                                                   Tanggal :  1 Mei 2013 

(024) 70177880 

Jumlah 

Unit 
Nama Barang Harga Jumlah Harga 

2 Meja 150.000 300.000 

5 Rak Kecil 70.000 350.000 

    

    

Total Harga 650.000 

Gambar 2 Nota Penjualan 

 Nota Penjualan digunakan sebagai bukti terjadinya transaksi kepada 

pembeli. Nota Penjualan rangkap ke 2 berguna sebagai arsip bagi pengelola UKM. 

 

Bukti Pesanan 

Sejahtera 

Jl. Dokter Cipto 26 

(024) 70177880 

No :  0030 

Tgl : 1 Mei 2013 

Nama Pemesan : Bobby 

Alamat               : Puri Anjasmoro 

Nomer Telp       : 08156560987 

Jumlah 

Unit 
Nama Barang Harga Jumlah Harga 

(2) 
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2 Meja Belajar Anak 300.000 600.000 

4 Lemari Baju Anak 500.000 2.000.000 

    

Total Harga 2.600.000 

Gambar 3 Bukti Pesanan 

 Selain informasi berupa dokumen, bagi UKM pada jenis usaha dagang, jasa 

maupun manufaktur sebaiknya memiliki beberapa catatan sederhana agar 

membantu pengelola dalam pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja. 

Catatan penjualan, catatan kas masuk / keluar dan catatan persediaan merupakan 

catatan yang penting dalam pengelolaan sebuah unit usaha. 

Selain itu, bagi usaha yang melayani transaksi secara kredit, catatan hutang 

dan piutang juga merupakan catatan yang penting untuk memantau secara jelas 

jumlah hutang dan piutang serta dapat melihat dan memperkirakan kemampuan 

usaha dalam melakukan pelunasan hutang dan kemampuan pembeli dalam 

mengkredit piutang mereka. Di samping itu, catatan pesanan juga merupakan 

catatan penting bagi jenis usaha jasa dan manufaktur. Catatan pesanan di sini juga 

dapat digunakan sebagai catatan jadwal produksi. 

Tanggal : (01/05/2013) 

Jumlah 

Unit 
Nama Barang 

Total Harga 

(Rp) 

10 Oli Mesran 300.000 

5 Ban Dalam 50.000 

   

Total Penjualan Harian 350.000 

Gambar 4 Catatan Penjualan 

 Pencatatan penjualan dilakukan per hari di setiap transaksi penjualan. 

Pencatatan penjualan mencakup jumlah unit, nama barang, dan total harga 

penjualan. 

KAS Masuk Keluar 
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Saldo Harian .....................  
Penjualan harian .....................  
Pelunasan Piutang .....................  
Biaya-biaya  ..................... 

Potongan Penjualan  ..................... 

Pembayaran Hutang  ..................... 

Total ..................... ..................... 
Selisih Kas / Saldo akhir harian ..................... ..................... 

Gambar 5 Catatan Kas Masuk / Keluar 

 Pencatatan kas masuk/keluar dilakukan perhari. Saat terdapat transaksi yang 

menyebabkan kas bertambah / kas masuk dicantumkan pada kolom masuk, 

sedangkan saat terjadi transaksi yang menyebabkan kas keluar dicantumkan pada 

kolom keluar. 

Catatan Persediaan 

PERSEDIAAN (………….) 

tanggal keterangan 
Jumlah Unit 

Harga (Rp) 
pembelian penjualan 

1/04/13 Dari pemasok A 10  @ 55.000 

3/04/13 Penjualan  2 @ 62.000 

     

     

30/04/14 Sisa Persediaan ….. …..  

Gambar 6 Catatan Persediaan 

 Pencatatan persediaan dilakukan setiap transaksi pembelian persediaan. 

Pencatatan disusun per macam persediaan. Pencatatan meliputi tanggal transaksi, 

keterangan, jumlah unit persediaan, dan harga. Pada transaksi pembelian 

persediaan, jumlah unit dicantumkan pada kolom pembelian, sedangkan ketika 

terjadi penjualan persediaan, jumlah unit dicantumkan pada kolom penjualan. 

Catatan Piutang 

Nama Pembeli (………………………..) 

Piutang Pelunasan 

Tanggal 
Nomer 

Nota 
Ket. jumlah tgl 

Nomer 

Nota 
Ket. jumlah 

2/04/13 001-01  XXX 5/04/13 001-01 bayar XXX 
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Saldo Piutang Akhir Bulan 

Piutang Pelunasan 

……… ……… 

………………………. 

Gambar 7 Catatan Piutang 

 Pencatatan piutang dilakukan setiap transaksi dan disusun per pembeli. Pada 

saat ada penambahan hutang dari pembeli, pencatatan piutang dicantumkan pada 

kolom piutang, sedangkan saat terjadi transaksi pelunasan hutang dari pembeli, 

pencatatan piutang dicantumkan pada kolom pelunasan. 

 

Catatan Hutang 

Nama Pemasok (………………………..) 

Hutang Pelunasan 

Tanggal 
Nomer 

Nota 
Ket. jumlah tgl 

Nomer 

Nota 
Ket. jumlah 

8/04/13 001-05 bayar XXX 5/04/13 001-05  XXX 

        

        

Saldo Hutang Akhir Bulan 

Hutang Pelunasan 

……… ……… 

…………………………… 

Gambar 8 Catatan Hutang 

 Pencatatan hutang dilakukan setiap transaksi dan disusun per pemasok. 

Pada saat terjadi transaksi pembelian secara angsuran, pencatatan transaksi 

dicantumkan pada sisi hutang, sedangkan saat terjadi transaksi pelunasan hutang 

kepada pemasok, pencatatan transaksi dicantumkan pada sisi pelunasan. 

Catatan Pesanan 

Nama Pemesan / Pelanggan (………………………….) 

Tanggal Nama Barang 
Jumlah 

Unit 
Harga (L / BL)* Ket.** 

20/04/14 Kue tart 4 540.000 BL  

21/04/14 Kue spon 3 280.000 L  

      

* (L / BL): Lunas / Belum Lunas 

** (Ket.) : untuk menandai jika pesanan telah dilayani 

Gambar 9 Catatan Pesanan 
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Pencatatan Pesanan dilakukan setiap transaksi dan dibuat per nama 

pelanggan/pemesan. Pencatatan meliputi tanggal pemesanan, nama barang yang 

dipesan, jumlah unit, harga, dan keterangan. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Penggunaan informasi akuntansi pada UKM dapat berupa dokumen, 

catatan, dan laporan akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian ini, nota pembelian 

(100%) dan nota penjualan (92,86%) merupakan dokumen yang paling banyak 

dimiliki UKM. Selain itu, catatan piutang (100%), catatan hutang (47,62%), catatan 

kas masuk / keluar (45,24%), catatan persediaan atau kartu stok barang (45,24%), 

serta catatan gaji atau catatan absensi (35,71%) merupakan catatan yang banyak 

dimiliki oleh pengelola UKM. Sedangkan laporan akuntansi yang lebih banyak 

dimiliki oleh pengelola UKM adalah laporan penjualan (23,81%), laporan 

pembelian (21,43%), laporan biaya (19,64%), serta, laporan piutang (50%) dan 

laporan hutang (33,33%) yang juga merupakan laporan yang banyak dimiliki oleh 

pengelola UKM yang berjenis transaksi tunai dan kredit. Informasi akuntansi yang 

digunakan UKM termasuk pada jenis informasi akuntansi; Statutory Accounting 

Information, Budgetary Information dan Additional Accounting Information.  

Selain adanya informasi tertulis yang dimiliki seperti dokumen, catatan, dan 

laporan, pengelola UKM juga menggunakan informasi tidak tertulis untuk 

membantu mereka dalam melakukan keputusan bisnis dan penilaian kinerja. Bagi 

UKM yang melakukan pencatatan persediaan, pengelola UKM dapat menggunakan 

informasi tertulis yang tercermin dari catatan persediaan (28,57%) untuk 
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melakukan keputusan bisnis mengenai pembelian persediaan. Sedangkan bagi 

UKM yang tidak melakukan pencatatan, pengelola dapat menggunakan informasi 

tidak tertulis (42,86%) seperti dilakukannya tinjauan langsung pada fisik persediaan 

/ bahan baku di gudang,  perkiraan pengelola akan jumlah persediaan, dan ingatan 

pengelola untuk membantu pengelola melakukan keputusan bisnis pembelian 

persediaan. 

Di sisi lain, bertambahnya jumlah peralatan dan perlengkapan, 

bertambahnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya kesejahteraan pemiliki UKM 

merupakan bentuk informasi tidak tertulis non keuangan yang digunakan sebagai 

tolak ukur usaha oleh pengelola UKM. Sedangkan, catatan penjualan, laporan 

penjualan, laporan rugi/laba merupakan informasi tertulis yang digunakan UKM 

dalam melakukan penilaian kinerja mengenai peningkatan penjualan dan laba, serta 

kemampuan usaha dalam pemenuhan kewajiban. 

Dari penelitian ini, sebagian besar responden mengatakan bahwa dalam 

melakukan pencatatan atau pembukuan secara sederhana, mereka tidak mengalami 

kendala (76,19%). Namun, dalam melakukan penyusunan laporan akuntansi, 

sebagian besar responden mengatakan memiliki kendala (76,19%) (tabel 30). 

Responden berpendapat bahwa dalam penyusunan laporan akuntansi akan menyita 

waktu mereka terlalu banyak, selain itu didukung pula anggapan bahwa usaha yang 

mereka kelola tidak memerlukan akuntansi, serta tidak adanya tenaga ahli dalam 

bidang akuntansi. 

Tabel 30 

Kendala UKM dalam Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi 

Kendala Ya Tidak 
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Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Total 

Responden 

Kendala dalam 

Pencatatan 
10 23,81% 32 76,19% 42 

Kendala dalam 

Laporan 
32 76,19% 10 23,81% 42 

sumber : data primer yang diolah 

Sebagian besar responden mengatakan bahwa tanpa adanya akuntansi, 

usaha yang mereka kelola dapat terus berjalan dengan baik. Meskipun, mereka juga 

menyadari bahwa memang tidak adanya data dan jumlah yang pasti mengenai 

persediaan, penjualan, pembelian, dan hutang di dalam pengelolaan usaha mereka 

jika tanpa adanya akuntansi. Namun di sisi lain, pengelola memiliki langkah 

antisipasi untuk meminimalisasi kehilangan atau kecurangan  yang dapat terjadi 

pada usahanya. Pengelola selalu melakukan pengawasan secara langsung, 

melakukan pemeriksaan fisik persediaan secara rutin, melakukan perhitungan dan 

pemeriksaan fisik jumlah kas tunai di tangan secara berkala, serta menggunakan 

ingatan mengenai jumlah hutang yang harus dibayarkan kepada pemasok. 

Saran bagi UKM 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat mengatakan bahwa bagi 

UKM pada jenis usaha dagang, jasa maupun manufaktur sebaiknya memiliki 

beberapa dokumen dan catatan sederhana agar membantu pengelola dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan penilaian kinerja. Nota penjulan dan bukti 

pemesanan penjualan; catatan penjualan, catatan kas masuk / keluar dan catatan 

persediaan merupakan dokumen dan catatan yang penting dalam pengelolaan 

sebuah unit usaha. 

Selain itu, bagi usaha yang melayani transaksi secara kredit, catatan hutang 

dan piutang juga merupakan catatan yang penting untuk memantau dengan jelas 
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jumlah hutang dan piutang serta dapat melihat dan memperkirakan kemampuan 

usaha dalam melakukan pelunasan hutang dan kemampuan pembeli dalam 

mengkredit piutang mereka. Di samping itu, catatan pesanan juga merupakan 

catatan penting bagi jenis usaha jasa dan manufaktur. Catatan pesanan di sini juga 

dapat digunakan sebagai catatan jadwal produksi. 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam 

pengambilan data melalui metode penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 

pengelola UKM. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah ketidakterbukaan 

pengelola UKM dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti saat 

melakukan wawancara, serta dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti, responden sering kurang memahami pertanyaan yang ada sehingga 

peneliti harus menjelaskan secara perlahan kepada responden. Oleh sebab itu, hasil 

penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan data serta adanya unsur 

subyektifitas. 

Selain itu, keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah mengenai 

ketidakterpenuhinya kriteria UKM menurut BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja. 

Berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja UKM menurut data BPS menyatakan 

bahwa jumlah minimal tenaga kerja UKM adalah 5 orang, namun berdasarkan 

penelitian ini hampir setengah dari jumlah responden tidak memenuhi persyaratan 

tersebut (45,24%) (lamiran 4). Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengatakan 

bahwa jumlah tenaga tidak mempengaruhi besar kecilnya jumlah omset dan aset 

sebuah UKM.  
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