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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya 

Pandemi Covid-19 yang membuat jatuhnya perekonomian Nasional hingga 

Internasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk 

industri, perdangangan, dan jasa yang mengalami kebangkrutan bahkan sampai 

berhenti aktivitasnya pada tahun 2020 quartal III hingga 2021 kuartal 2. Namun 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi 

pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada 

berbagai sektor ekonomi (Ananda & Susilowati 2017)(Ilmu Ekonomi Vol Jilid 

X et al., n.d.). 

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bidang usaha yang dapat berkembang dan selaras dengan perekonomian 

Nasional. UMKM merupakan wadah yang baik bagi para pencipta karya 

produktif, padat karya dan tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti tingkat 

pendidikan, keahlian (keterampilan) profesional pekerja, dan penggunaan modal 

komersial yang relatif kecil, serta teknologi yang digunakan seringkali sederhana. 

Dari segi penyediaan lapangan kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hingga 

saat ini masih memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian 

Indonesia, baik dari segi jumlah usaha maupun dari segi pertumbuhan ekonomi 

nasional yang dapat diukur dengan Produk Nasional Bruto (PDB) setiap 

tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan 

yang berkelanjutan agar tidak hanya jumlah UMKM yang meningkat, tetapi 

kualitas dan daya saing produk juga terus meningkat. 

Dengan melihat kontribusi UMKM dari Data Dinas Koperasi dan UMKM 

pada tahun 2016 (UKM, 2016), peran UMKM Tidak perlu diragukan lagi dari 

segi sistem perekonomian Nasional. Data tersebut menjelaskan bahwa terjadi 

peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 

57,84% menjadi 60,34%. Tidak hanya itu, UMKM juga turut menyerap tenaga 

kerja dalam negeri. Dalam lima tahun terakhir, angka penyerapan tenaga kerja 
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industri UMKM meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. UMKM tidak hanya 

berkontribusi pada pasar domestik, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar 

terhadap ekspor, hingga mampu menjadikan sektor UMKM sebagai penyangga 

yang sangat kuat bagi pendapatan dan tenaga kerja daerah (Subramanian dan 

Nehru, 2012). (Subramanian, 2012) 

Namun pertumbuhan UMKM yang sangat pesat tidak sebanding dengan 

kemampuannya untuk bersaing dengan usaha lain. Pesatnya perkembangan 

UMKM berdampak pada semakin ketatnya persaingan, persaingan ini seringkali 

megarah pada tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh mengarah pada 

situasi dimana pengeluaran untuk keperluan produksi sama dengan pendapatan 

yang diperoleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, industri kecil yang tidak dapat 

bersaing akan melepaskan dirinya dari persaingan komersial. Tantangan terbesar 

yang dihadapi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif, yang tidak 

hanya memperhitungkan operasional usaha, tetapi juga melakukan kegiatan 

ekspansi yang berbasis persaingan global (Zhang dan Ye, 2010). 

Jawa Timur memiliki wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang 

berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur. WPPI di Jawa 

Timur meliputi wilayah salah satunya adalah Gresik, kota ini merupakan kota 

yang mengalami perkembangan cukup pesat di sektor industri, dari mulai industri 

rumahan hingga industri yang berskala besar. Hal ini juga didukung oleh 

beberapa industri yang tumbuh disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gresik. Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik memiliki peran yang 

cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik. 

Usaha Rafy fotocopy adalah UMKM yang bergerak dibidang jasa fotocopy. 

UMKM ini memiliki permasalahan dimana pendapatan yang diterima cukup 

banyak tetapi setelah di hitung kembali, pemilik merasa kesulitan karena uang 

yang terkumpul tidak sesuai dengan pendapatan. Rafy fotocopy hanya 

melakukan pencatatan dalam bentuk laporan arus kas, dimana terdapat transaksi 

Pencatatan yang hanya dilakukan dengan menghitung selisih pemasukan dan 

pengeluaran. Dari laporan arus kas tersebut UMKM pemilik Rafy fotocopy 

berpikir dapat melihat keuntungan yang didapatkan, dan dengan didukung 



 

3 
 

asumsi jika pendapatan lebih tinggi dari pada pengeluaran maka kondisi tersebut 

dianggap untung atau profit.  

Laporan arus kas yang di miliki Rafy fotocopy dinilai masih kurang sesuai 

karena terdapat beberapa transaksi yang sebenarnya telah dikeluarkan tetapi tidak 

terhitung atau belum tercatat dalam kegiatan transaksi pelaporan arus kas. Selain 

itu, jika jenis pencatatan keuangan dijalankan terlalu banyak, pemilik khawatir 

akan pengetahuan yang masih belum memahami manfaat dan proses penyusunan 

laporan keuangan. Tidak hanya itu SDM yang dimiliki juga kurang berkompeten 

dalam bidang akuntansi.  

Laporan keuangan nantinya tidak hanya digunakan sebagai pemisahkan  

harta pribadi  dengan harta hasil  usaha, syarat dalam mendapatkan pinjaman 

modal, tetapi dapat sebagai penjelas kemana arah perkembangan UMKM atau 

bisnis lainnya seperti memiliki target di periode berikutnya dalam hal finansial 

(kenaikan omzet dan profit) dapat memberikan informasi target perbandingan 

antara sekarangan dengan target periode berikutnya (dapat dalam bentuk 

presentasi), laporan keuangan juga dapat melihat kondisi saat ini dengan 

melakukan pencatatan dapat melihat pengeluaran dan pemasukan yang terjadi 

dengan detail dari mana terjadinya pengeluaran dan pemasukan, tanpa pemilik 

tahu kondisi saat ini maka untuk kedepannya juga pemilik juga akan kesulitan 

dalam melihat dan mengevaluasi kondisi selanjutnya, dan pastinya saat pemiliki 

memiliki lapran keuangan maka dapat dengan mudah membuat keputusan dalam 

mencapai tujuan awal UMKM.   

Dalam mengembangkan UMKM Indonesia Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) pada rapat 

tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut SAK EMKM tanggal 24 Oktober 2018, 

dan disarankan untuk diterapkan. SAK EMKM bertujuan untuk menstandarkan 

pelaporan keuangan UMMK. Dengan adanya SAK EMKM para pelaku UMKM 

dapat menambah awawasan dalam hal keuangan dan dapat memudahkan dalam 

menyusun laporan keuangan UMKM Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dukungan teori dan penelitian yang 

terkait dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian 
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dengan menerapkan metode pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM di salah 

satu UMKM yang ada di Gresik Jawa Timur. Oleh karena itu peneliti 

mengembangkan judul penelitian “Pemberdayaan UMKM Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM 

Di Masa Pandemi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis 

dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan UMKM Rafy fotocopy? 

2. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM 

Rafy fotocopy? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk mengetahui penyusunan Laporan Keuangan Rafy Fotocopy. 

2.   Untuk mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAK 

EMKM pada UMKM Rafy fotocopy. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikirian bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang Pemberdayaan Umkm Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Masa 

Pandemi dan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta 

dapat menambah wawasan bagi pembacanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan refrensi informasi 

kepada para pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
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Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Emkm Di Masa Pandemi. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Emkm Di Masa Pandemi. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan   Umkm   Melalui   

Penerapan   Metode   Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di 

Masa Pandemi. 

 

  


