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Abstract 

 

Usaha Kecil Menengah yang baik mampu membantu perkembangan perekonomian negara. Laporan keuangan merupakan 

salah satu alat ukur untuk menentukan kesuksesan perusahaan. Maka dari itu pentingnya laporan keuangan dalam berbagai bidang 

UKM sangat dibutuhkan, bila laporan keuangan tidak dibuat maka kemungkinan besar, perusahaan tersebut mengalami kerugian 

yang tidak disadari. Tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui kendala apa yang membuat pemilik UKM tidak 

membuat laporan keuangan dan mengetahui hasil laporan keuangan UKM Toko Beras Muncul Jaya. Metode penulisan ilmiah ini 

adalah metode analisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penyusunan Laporan Keuangan Toko Beras Muncul 

Jaya perusahaan memiliki laporan keuangan yang baik. 
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PENDAHULUAN 

 

Berkembangnya UKM saat ini menjadi perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UKM di Indonesia tahun 2016 mencapai 58 juta unit 

usaha, dengan melihat jumlah UKM di Indonesia, sangat memungkinkan adanya UKM yang dikelola secara baik dan benar, yang 

mampu mendukung pertumbuhan perekonomian negara ini. Namun tidak semua UKM dinegara ini dikelola secara baik dan benar, 

banyaknya masalah yang sering dihadapi para pelaku UKM salah satunya adalah dalam menyusun laporan keuangan. Jika pemilik 

UKM tidak membuat laporan keuangan maka sangat memungkinkan usaha yang sedang digeluti tersebut sedang mengalami kerugian 

yang mungkin berkepanjangan. Hal ini berlaku bagi seluruh UKM baik dalam jenjang Perusahaan Jasa, Perusahaan Dagang, dan 

Manufaktur. Kebanyakan para pemilik UKM yang usaha terus berdiri dan berkembang adalah Perusahaan Dagang, dimana kegiatan 

perusahaan dagang sendiri adalah membeli produk untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari produk tersebut dengan tujuan 

untuk mendapatkan laba. Menurut sumber dari Sudin Koperasi dan UKM (Agus Jamaludin,2017) total UKM di Jakarta Timur 

sebanyak 162.465, dengan tingkat paling besar berada pada UKM jenis perdagangan. Salah satu perusahaan dagang , UKM Toko 

Beras Muncul Jaya, yang setiap harinya melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara kredit ataupun tunai, melihat aktivitas 

perusahaan tersebut, pemilik harus mengontrol segala kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung agar tidak membuat kerugian 

perusahaan. Toko Beras Muncul Jaya yang berdiri pada tahun 2010 dan belum pernah membuat laporan keuangan, perusahaan tersebut 

hanya melakukan pencatatan secara manual dan tidak tahu pasti laba atau rugi yang selama ini dialami dari berjalannya kegiatan 

perusahaan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sumber data yang digunakan pada penulisan ilmiah ini adalah data primer dan data skunder. Data primer berupa dari hasil wawancara  

mengenai informasi perusahaan dan pencatatan tradisional transaksi perusahaan. Sedangkan untuk data sekundernya berupa hasil 

pencatatan transaksi manual yang ada diperusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi. Pada metode analisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan data yang diperoleh dari Toko Beras Muncul Jaya berupa transaksi yang 

dicatat secara manual pada bulan Agustus 2017 dan informasi mengenai kekayaan perusahaan tersebut. Kemudian penulis mengubah 

dalam bentuk tabel yang dibutuhkan, yakni untuk Daftar Saldo Piutang, Daftar Saldo Persediaan dan Daftar Saldo Aktiva Tetap  per 

29 Juli 2017 sebagai berikut: 
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Tabel Daftar Saldo Piutang 

29 Juli 2017 

 

 
Daftar saldo piutang Toko Beras Muncul Jaya pada saat akhir Juli adalah seperti tabel diatas, perusahaan memiliki total 

piutang yang harus ditagih sebesar Rp 19.460.000 dari total keseluruhan customer yang memiliki piutang, Bapak Saiman mengaku 

tidak memberikan termin pembayaran kepada para pelanggan dikarnakan belum paham dengan istilah termin dalam penjualan. 

 

Tabel Daftar Persediaan Barang Dagang 

29 Juli 2017 

 

 
Total persediaan yang dimiliki untuk akhir Juli adalah sebesar Rp 70.700.000 dengan jumlah barang 195 karung beras yang 

tersedia untuk dijual. Dalam kasus Toko Beras Muncul Jaya tidak diterapkanya pencatatan persediaan barang dagang. 

 

 

Tabel Daftar Aktiva Tetap 

29 Juli 2017 

 
 

Sumber : Penulis 2017 

Dari pernyataan pemilik, aktiva yang dimiliki seperti tabel diatas dengan umur ekonomis yang diperkirakan oleh penulis 

mengacu pada Undang-undang Perpajakan. Perincian dari peralatan berupa meja kursi dari mabel, telepon, dan kalkulator print. Nilai 

Residu atau Nilai Sisa tidak ada karna dalam kasus ini Toko Beras Muncul Jaya belum pernah melakukan penyusutan aktiva tetap 

sebelumnya 
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Laporan Laba Rugi 

 

Pada Laporan Laba Rugi Toko Beras Muncul Jaya bulan agustus 2017 mendapatkan laba bersih sebesar  Rp 447.125. Hal 

ini dikarnakan jumlah penjualan yang dihasilkan lebih besar dari pada beban-beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Total 

penjualan Toko Beras Muncul Jaya pada periode Agustus 2017 Rp 987.975.000, transaksi penjualan yang dilakukan merupakan 

transaksi penjulan tunai dan kredit. Sedangkan untuk beban dan biaya yang terjadi pada bulan agustus sebesar  Rp9.827.875. Maka 

untuk mengetahui laba yang diperoleh, total penjualan bersih dikurangi dengan total beban. 

Namun pencatatan yang dilakukan secara manual oleh pemilik dalam memperoleh laba sangat berbeda, hal ini dikarnakan terdapat 

beberapa hal yang tidak terhitung oleh pemilik, seperti tidak melakukan pembebanan depresiasi, pencatatan beban ongkos pembelian. 

Berikut adalah Laporan Laba Rugi Toko Beras Muncul Jaya pada 31 Agustus 2017: 

 

 
Gambar Laporan Laba Rugi 

 

Laporan Perubahan Modal 

Pada Laporan Perubahan Modal Toko Beras Muncul Jaya mendapatkan laba sebesar Rp 447.125, hal ini menandakan adanya 

kenaikan atas modal pada 31 Agustus 2017 menjadi Rp 200.447.125. Pemilik tidak melakukan penarikan pribadi pada bulan ini, 

sehingga tidak ada pengurang untuk modal akhir pada 31 Agustus 2017. 

 

 
Gambar Laporan Perubahan Modal 

 

Neraca 

Pada Laporan Neraca, Keseimbangan antara sisi aktiva dan pasiva sangat menjadi landasan utama dari neraca sendiri. Toko 

Beras Muncul Jaya memiliki total aktiva sebesar Rp. 237.647.125 dan total pasiva sebesar Rp. 237.647.125 yang berari seimbang 

pada akhir Agustus 2017. 
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Gambar Laporan Neraca 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemilik Toko Beras Muncul Jaya tidak membuat laporan keuangan dan tidak mencatat secara akuntansi dikarenakan 

ketidakpahaman dan pengalaman akan pencatatan akuntansi. 

2. Hasil dari penyusunan Laporan Keuangan Toko Beras Muncul Jaya perusahaan memiliki laporan keuangan yang baik. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran untuk Pemilik Toko Beras Muncul Jaya sebaiknya 

melakukan penambahan tenaga kerja untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut. Agar dijadikan bahan evaluasi jika 

diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait pembukaan cabang selanjutnya dikemudian hari. 
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