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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, terdapat berbagai jenis bentuk 

usaha, salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam 

pertumbuhan perekonomian Indonesia, UMKM sebagai peranan penting yang 

khususnya menyumbangkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup 

tinggi. 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pengaruh UMKM 

terhadap PDB menurut harga konstan pada tahun 2013 mencapai 57,56% 

dibanding Usaha Besar terhadap PDB. Namun, fakta lain disampaikan oleh 

Menteri Koperasi dan UMKM dalam Resentra Kementerian Koperasi dan 

UMKM RI (2015-2019) bahwa kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi 

dari tahun ke tahun. Kontribusi PDB UMKM mengalami tren penurunan pada 

tahun 2012. Kondisi tersebut diakibatkan tingkat pertumbuhan output UMKM 

yang cenderung berfluktuasi. 

UMKM dengan perubahan inovasi dan melakukan manajemen dengan baik 

pada usahanya diharapkan dapat meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis. 

Hal tersebut khususnya pada UMKM yang masih dalam lingkup industri rumah 

tangga atau industri keluarga. Mengingat peran UMKM yang begitu besar dalam 
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perekonomian nasional, maka peningkatan kinerja UMKM mutlak untuk 

dilakukan supaya terjaga stabilitas perekonomian nasional, salah satunya melalui 

penerapan dan penggunaan informasi akuntansi (Endiana dan Sudiartana, 2016). 

Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM sering 

terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha yang semakin 

kompetitif sehingga produk juga harus diperkuat (Kementerian Koperasi dan 

UMKM, 2013). Pada dasarnya UMKM memiliki peluang besar untuk 

mendapatkan kredit sebagai tambahan modal. Hingga saat ini banyak program 

pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh 

perbankan. Salah satu program pemerintah terkait pembiayaan UMKM adalah 

Kredit Usaha Rakyat yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp. 20 triliun. 

Namun pada prakteknya, realisasinya jauh dari target Rp. 20 triliun yakni hanya 

sebesar Rp. 14,8 triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena 

bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih terlalu berhati-hati dalam 

penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait 

kondisi UMKM (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Pasal 5 mengenai 

pemberian atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan 

UMKM dalam memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang menjadi salah 

satu persyaratannya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan 

yang disediakan UMKM. Menurut Baas and Schrooten (2006) Perbankan 

memiliki beberapa cara dalam menyalurkan kredit kepada para pengusaha, yaitu 
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dengan menggunakan Soft Information & Hard Information. Soft Information 

menggunakan teknik Relationship Landing yakni pernyaluran kredit atas dasar 

kepercayaan dan hubungan yang telah terbina baik antara bank dengan 

pengusaha, sehingga informasi dapat diakses lebih mudah oleh bank. Sedangakan 

untuk Hard Information diantaranya menggunakan: 1) Financial Statement 

Landing, yakni dengan menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian 

kredit; 2) Asset Based Lending, yakni dengan menggunakan informasi terkait 

asset-aset yang dijadikan jaminan; 3) Credit Scoring, menggunakan data-data 

keuangan (rasio keuangan) yang tersedia dari pengusaha UMKM kemudian 

dilakukan penelitian kelayakan berdasarkan standar yang dimiliki perbankan 

untuk menentukan besaran kredit yang akan diberikan. 

Penggunaan Soft Information tentu saja terbatas pada beberapa pengusaha 

yang telah memiliki hubungan baik dengan bank, sehingga pada prakteknya 

Hard Information mutlak digunakan dalam pengajuan kredit (Baas dan 

Schrooten, 2006). 

Hal tersebut dapat menyimpulakn bahwa dengan akuntansi yang memadai 

maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit 

berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, 

menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono, 2009). Pentingnya penerapan 

ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan UMKM dinilai masih kurang 

dipahami oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum 
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melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik. Bahkan ada 

juga yang tidak melakukan pencatatan. Para pengusaha kecil dan menengah 

biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan 

pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diketahui sehingga 

pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan 

sebagian besar dari pelaku UMKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kementerian Koperasi dan 

UMKM, 2013). Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai 

dari latar belakan pendidikan yang tidak mengenal akuntansi atau pencatatan 

sederhana, kurang disiplin dalam mengumpulkan bukti-bukti transaksi, hingga 

tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli 

software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.  

Salah satu daerah yang memiliki UMKM dengan jumlah banyak yaitu Kota 

Bandung. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah 

Kota Bandung, Priana Wira Saputra, berdasarkan data statistik dari Badan Pusat 

Statistik Kota Bandung bahwa Kota Bandung memiliki lebih dari 300 ribu 

UMKM. Dalam jumlah tersebut terdapat beberapa bentuk usaha yang dimiliki 

UMKM Kota Bandung, salah satunya adalah industri kreatif dalam bidang 

fashion. 

Kebutuhan sandang dari masyarakat Kota Bandung yang sangat relative 

menekan para pelaku usaha dalam industri kreatif di bidang fashion untuk terus 

berinovasi terhadap pengembangan produknya. Perkembangan inovasi sangat 
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bervariatif, mulai dari bahan yang digunakan, desain yang dibentuk sampai 

pelayanan serta cara berdaganganya. Dalam hal perdagangannya, terdapat 

beberapa jenis perdagangan pakaian yang dilakukan oleh para pelaku UMKM 

kreatif bidang fashion Kota Bandung, salah satunya distribution outlet (Distro).  

Menurut Heru Rottensoul (2013), Distro berasal dari kata Distribution Store 

yang bisa diartikan sebagai tempat, outlet atau toko yang secara khusus 

mendistribusikan produk dari suatu komunitas. Biasanya berasal dari komunitas 

musik band independent atau istilahnya band indie dan komunitas skateboard. 

Produk-produknya biasanya terdiri dari album band indie sampai ke pernak 

perniknya seperti kaos dan aksesoris dan produk apparel untuk skateboard. Di 

Bandung pun Distro pertama kali dibuka untuk menjual produk dari band-band 

luar khususnya band underground serta perlengkapan dan apparel untuk 

skateboard. Karena lingkupnya yang bisa dibilang kecil, maka Distro dapat 

dikategorikan sebagai UMKM.  

Sejak awal berkembangnya Distro di Kota Bandung pada tahun 2002, jumlah 

distro yang awalnya hanya berjumlah kurang lebih 200 unit bertambah menjadi 

lebih dari 1200 unit pada tahun 2013 (bandungcreativecityblog.wordpress.com, 

2013). Hal ini tentunya meningkatkan persaingan dari berbagai faktor. 

Sedangkan, dalam persaingan usaha, setiap operasional usaha yang dilakukan 

sangat berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Dengan modal yang 

unggul, maka kemungkinan besar dapat memenangkan persaingan tersebut.  
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Terdapat beberapa sumber dana yang dapat diperoleh Distro selain 

pendanaan sendiri, seperti dari pihak ketiga, yaitu investor dan/atau kreditor. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para pihak pemberi dana tidaklah 

mudah untuk memberikan dana dalam jumlah besar. Dalam lingkup UMKM, 

para pihak pemberi dana membutuhkan informasi yang cukup banyak dalam 

upaya pendanaan, salah satunya laporan keuangan. Sedangkan, tidak semua 

pelaku UMKM kreatif dalam bidang fashion khususnya Distro memiliki 

pengetahuan yang banyak dalam penyusunan laporan keuangan.  

Pada dasarnya, laporan keuangan secara akuntansi disusun berdasarkan 

pencatatan sesuai dengan sistem informasi akuntansi perusahaan. Dalam 

operasional utamanya, UMKM Distro melakukan pembelian dan penjualan. 

Sama halnya dengan perusahaan dagang lainnya, setiap laba yang diperoleh 

diakui setelah dikurangi harga pokok penjualan dan faktor pengurang lainnya. 

Hal ini dapat dengan mudah diketahui jika sistem informasi akuntansi yang 

dimiliki sesuai dengan informasi yang diharapkan oleh para pengguna 

informasinya. Maka, sistem informasi akuntansi tersebut yang dapat menjadi 

acuan UMKM Distro untuk melakukan pencatatan aktivitas keuangan sehingga 

menjadi laporan keuangan secara akuntansi. 

Dalam waktu dekat ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi para pelaku 

UMKM terkait informasi keuangan. Mukhamad Misbakhun, selaku anggota 

Komisi XI DPR, dalam rapat kerja Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas 
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Jasa Keuangan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2017 mengatakan, 

masalah yang sangat mendasar dari UMKM saat ini adalah tidak mampunya 

memenuhi syarat peminjaman modal dari perbankan. Hal tersebut berkaitan 

dengan kurangnya informasi keuangan dimana hal tersebut dinilai sebagai 

indikator kelayakan calon debitur yang menjelaskan kemampuan pengembalian 

pinjaman modal calon debitur. Padahal, secara prospek, banyak UKMM 

memiliki usaha yang layak untuk diberikan akses perbankan (feasible). Seperti 

halnya UMKM kreatif yang memiliki potensi besar dalam berinovasi untuk 

menciptakan produk-produk yang sangat kompetitif. Akibatnya, tidak semua 

UMKM mampu mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Padahal, KUR 

diperuntukkan kepada masyakarat kecil, termasuk para pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah. 

Ridwan Kamil, selaku Walikota Kota Bandung 2013-2018, pada tahun 2017 

mengatakan, potensi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Kota 

Bandung sangat baik. Banyaknya jumlah penduduk serta tingginya kreativitas 

warga ini menjadikan Kota Bandung sebagai gudangnya para kreator di Tanah 

Air. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Kota Bandung yang tidak bisa 

memberikan informasi formal yang dapat menunjukan prospek bisnis yang baik. 

Sebagian besar dari mereka hanya dapat memperlihatkan kualitas produk serta desain-

desain produk yang inovatif, tanpa memberikan informasi aktifitas manajemen dan/atau 

aktifitas keuangan. Akibatnya, potensi besar mereka terhambat karena ssebagian besar 
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para pihak pemberi atau peminjam modal tidak akan sepenuhnya percaya atas 

pengelolaan bisnis tersebut. 

Selain masalah permodalan, Distro seringkali memiliki masalah-masalah lain 

yang menyebabkan bangkrutnya usaha tersebut. Berdasarkan informasi dari 

media online republika.co.id pada tahun 2017, Menurut Ketua Kreative 

Independent Clothing Kommunity (KICK) Bandung, Ade Andriansyah, sejak 

awak tahun tingkat kunjungan distro anjlok 30 persen hingga 40 persen.  di sisi 

lain mereka dihadapkan pada harga sewa tempat dan biaya operasional yang 

terus melambung. Akibatnya banyak yang tumbang, menutup distronya. Ada 

yang memilih beristirahat dulu, ada yang memilih beralih ke online. Ade 

menjelaskan, pelemahan clothing dan distro ini terjadi karena banyak faktor. Hal 

itu mulai dari penurunan konsumsi masyarakat, perubahan alternatif destinasi 

liburan karena tiket pesawat yang semakin murah, e-commerce, dan lain-lain. 

Dalam hal ini, dapat dikaitkan dengan pengambilan keputusan untuk masa yang 

akan datang berdasarkan informasi umum serta informasi kemampuan 

perusahaan baik dalam manajemen maupun keuangan. 

Hal yang sama diinformasikan juga oleh berkaos.com, salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa penyedia sablon, bordir dan konveksi kaos . 

Dalam salah satu artikelnya pada tahun 2016 dilampirkan, salah satu penyebab 

bangkrutnya distro dalam beberapa tahun terakhir ini adalah aktivitas tanpa riset 
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dan analisa. tak jarang dari para pengusaha Distro yang memiliki modal banyak 

memproduksi stok terlalu banyak, tanpa mengukur permintaan dari data dan 

fakta yang ada di lapangan. Supply produk pun akhirnya menumpuk tanpa 

mampu mengkonversi menjadi keuntungan.  Mau tak mau, distro pun gulung 

tikar seiring dengan habisnya modal yang tersedia. Hal tersebut karena 

kurangnya pemahaman ilmu yang sangat penting. Salah satu pengukuran 

aktivitas penggunaan modal berasal dari laporan keuangan yang 

menginformasikan aktivitas keuangan yang cukup lengkap. Dengan begitu, 

pemilik Distro dapat dengan bijak menggunakan modal yang telah ditanamkan.  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi dalam 

UMKM kreatif dalam bidang fashion Kota Bandung. Penelitian ini pun penting 

dilakukan untuk melihat tingkat kegunaan informasi akuntansi pada UMKM 

kreatif dalam bidang fashion Kota Bandung. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PADA UMKM KREATIF DALAM BIDANG FASHION DISTRO KILLER 

WHEELER KOTA BANDUNG” yang berlokasi di Jalan Pasang Nomor 2, 

Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. 

1.2.  Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas bisnis yang terjadi dalam UMKM kreatif dalam bidang 

fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung. 

2. Apa saja informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM 

kreatif dalam bidang fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung. 

3. Bagaimanakah sistem informasi akuntansi yang tepat untuk UMKM kreatif 

dalam bidang fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas bisnis yang terjadi dalam UMKM kreatif dalam bidang 

fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung 

2. Mengetahui informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM 

kreatif dalam bidang fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung 

3. Mengetahui sistem informasi akuntansi yang tepat untuk UMKM kreatif 

dalam bidang fashion Distro Killer Wheeler Kota Bandung 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan yang diperoleh atau dihasilkan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis 

dalam bidang akuntansi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
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menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Mahasiswa atau Akademisi 

Menambah pembendaharaan kepustakaan. Tugas Akhir Skripsi ini akan 

memperkaya jumlah literature yang dapat digunakan oleh kalangan 

akademisi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi 

untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik bersifat 

lanjutan, melengkapi, ataupun menyempurnakan. 

4. Bagi UMKM 

Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan untuk mengetahui besarnya manfaat informasi akuntansi bagi 

UMKM. 

1.5.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan dengan ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah para pemilik UMKM Distro Killer Wheeler di Jalan Pasang Nomor 2, 

Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dan waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018. 

 


