KEIZAI, E-Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi
Vol. 02 No. 01 (2021)
Universitas Darwan Ali – Sampit, Kalimantan Tengah

APPLICATION OF ACCOUNTING APPLICATION ON HOME INDUSTRY MICRO
BUSINESS (CASE STUDY KRUPUK FISH HARUAN NURHAYATI)
Sari Hayati
Fakultas Bisnis, Universitas Darwan Ali, Sampit, Indonesia
sarihayati.sh70@gmail.com
Abstract
Accounting is an information system that produces reports to interested parties regarding financial activities
and business conditions. There are still many micro-enterprises as a support for the economy in Indonesia that
have not yet implemented accounting applications in the preparation of financial statements to carry out all
their activities. This study aims to determine the application of accounting applications and their benefits in the
Haruan fish cracker business. The data used are primary and secondary obtained from interviews and evidence
of recording during the 2020 period. The data analysis technique is qualitative descriptive. Constraints faced in
implementing accounting applications include educational background, have never attended training in the
application of accounting applications and internet networks. The results of this study are that the Haruan Fish
Krupuk Business has prepared financial statements using the SME accounting application. The application
greatly facilitates financial management, is time efficient and easy to control.
Keywords: Apps, Accounting, Home Business
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Abstrak
Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
mengenai aktivitas keuangan dan kondisi usahanya. Usaha mikro sebagai penopang perekonomian di Indonesia
sampai sa’at ini masih banyak yang belum melakukan penerapan aplikasi akuntansi pada penyusunan laporan
keuangan untuk menjalankan semua kegiatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi
akuntansi dan manfa’atnya pada usaha krupuk ikan haruan. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder
diperoleh dari wawancara serta bukti pencatatan selama periode 2020. Teknik analisis data adalah diskriptif
kualitatif, Kendala yang dihadapi dalam menerapkan aplikasi akuntansi antara lain adalah latar belakang
pendidikan, belum pernah mengikuti pelatihan penerapan aplikasi akuntansi dan jaringan internet. hasil
penelitian ini adalah bahwa Usaha Krupuk Ikan Haruan sudah melakukan penyusunan laporan keuangan
menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Aplikasi tersebut sangat mempermudah dalam pengelolaan keuangan,
efesien waktu dan mudah dalam pengendalian.
Kata kunci : Aplikasi, Akuntansi, Usaha Rumahan

PENDAHULUAN
Pelakon usaha rumahan butuh
sediakan laporan keuangan yang bisa
dipergunakan buat berbicara dengan internal
serta eksternal industri. Permasalahan yang
dihadapi adalah pengelolaan dana keuangan
dengan menggunakan aplikasi akuntansi.
Keberhasilan sebuah usaha jika bisa
mengelola keuangan dengan baik. Metode

praktis dalam menghadapi kegagalan dalam
melakukan penyusunan laporan keuangan
adalah dengan cara menerapkan aplikasi
akuntansi yang baik pada usaha yang
dijalankan, dapat mengatur uang usaha dan
pendapatan. Aplikas tersebut mempunyai
kemampun buat sediakan laporan keuangan
secara akurat, yang ditawarkan merupakan
aplikasi akuntansi online kepada pelakon
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usaha. Melalui penerapan aplikasi akuntansi
pelakon usaha bisa mendapatkan berbagai
macam data keuangan yang berarti dalam
melaksanakan usahanya. Kinerja usaha,
penghitungan pajak, posisi dana usaha,
perubahan modal pemilik, pemasukan dan
sebagai pengukur suatu moneter.
Siklus akuntansi merupakan suatu
susunan dalam pencatatan transaksi keuangan
yang dilakukan secara berurutan, peringkasan
dan pelaporan keuangan sesuai dengan
tanggal terjadinya transaksi. Penerapan
akuntansi yang disusun dengan baik dan
benar akan dapat memenuhi persyaratan
dalam mengajuan pinjaman berupa laporan,
banyak khasiat untuk pelakon usaha rumahan,
semacam kemudahan pemakaian serta dapat
diperoleh secara free. Terdapatnya aplikasi
Objek moneter atau aktivitas suatu entitas, dan
menganggapnya penting dari tahun ke tahun.
Akuntansi
Akuntansi menyangkut angka-angka
yang akan dijadikan dasar dalam proses
pengambilan
keputusan,
angka
itu
berhubungan
dengan
uang
yang
menggambarkan catatan dari transaksi
perusahaan, juga merupakan sebuah seni
dalam menentukan pengukuran keuangan,
berkomunikasi, dan menginterpretasikan
berbagai aktivitas keuangan. Dalam
perusahaan, akuntansi memegang peranan
penting untuk mengukur, menjabarkan, serta
memberikan
kepastian
tentang
data
keuangan. Dasar akuntansi ialah salah satu
dari sebagian anggapan yang ada dalam
akuntansi yang merupakan landasan untuk
proses akuntansi, tercantum dalam anggapan
ialah landasan untuk proses akuntansi,
kelangsungan usaha, semua transaksi
keuangan yang diakuntansikan adalah yang
berkaitan dengan entitas yang dilaporkan.
tercantum dalam anggapan membagikan
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akuntansi online, memudahkan serta sangat
menolong kala hendak mempersiapkan
laporan keuangannya. Lokasi penelitian ini
adalah di usaha Krupuk Ikan Haruan, jalan
Ais Nasution RT.009 RW. 002 Desa Sungai
Undang kecamatan Seruyan Hilir. Sumber
informasi dalam riset ini merupakan primer
serta sekunder, berasal dari wawancara serta
penelusuran dokumen terpaut, jenis data
dalam penelitian ini adalah kualitatif. Krupuk
Ikan Haruan merupakan usaha rumahan yang
pemasaranya sudah tersebar luas di Kuala
Pembuang. Namun sampai saat ini pencatatan
yang dilakukan hanya sebatas pencatatan kas
keluaran dan masuk, serta penjualan perbulan,
sehingga perlu untuk melakukan penerapan
aplikasi akuntansi pada usaha tersebut.
METODE PENELITIAN
Riset ini tercantum jenis riset
deskriptif kualitatif, karena mencoba untuk
memaparkan kondisi yang ada dilapangan
yang seharusnya diterapkan dalam usaha
rumahan yang belum menerapkan Aplikasi
akuntansi pada laporan keuangan. Lokasi
penelitian ini adalah di usaha Krupuk Ikan
Haruan Nurhayati, Jalan Ais Nasution RT.009
RW. 002 Desa Sungai Undang kecamatan
Seruyan Hilir. Sumber data dalam penelitian
ini adalah primer dan sekunder, berasal dari
wawancara dan penelusuran dokumen terkait,
jenis data dalam penelitian ini adalah
kualitatif.

HASIL DAN ANALISIS DATA
Krupuk Ikan Haruan merupakan usaha
rumahan, menjual krupuk dengan bahan Ikan
haruan. Usaha ini hanya terbuat dari ikan
haruan yang banyak tersebar di daerah Kuala
Pembuang sehingga sebagai bahan baku
utamanya
mudah
diperoleh.
Tujuan
didirikannya adalah untuk meningkatkan
perekonomiaan keluarga, dan masyarakat
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Kabupaten
Seruyan
pada
umumnya,
mengembangkan potensi SDA yang ada di
Kuala
Pembuang
sehingga
mampu
meningkatkan daya jual.
Usaha Krupuk Ikan Haruan masih
belum melakukan penyusunan laporan
keuangan menggunakan aplikasi Akuntansi
karena minimnya pengetahuan pemilik
tentang penerapan aplikasi akuntansi, catatan
keuangan masih dengan bentuk sederhana
yaitu :
1. Penjualan, pencatatan dilakukan secara
tunai, mereka tidak pernah melakukan
atau memberikan secara kredit terhadap
pelanggan.
2. Pembelian, pemilik belum sepenuhnya
melakukan
pencatatan
transaksi
pembelian karena hanya sebagian saja
yang mereka hitung, bahan utama seperti
ikan/udang, tepung sedangkan lainnya
tergabung dengan pemakaian bahan yang
digunakan untuk pemakaian sehari-hari.
3. Pembayaran lain-lain, yaitu pencatatan
seluruh
transaksi
yang
meliputi
pembayaran listrik, air PDAM, dan
proses penjemuran/penggilingan.
4. Laporan pembukuan, tidak adanya
pemisahan antara pendapatan dan beban
didalam
pembukuannya,
jurnal
penyesuaian, neraca saldo setelah
penyesuaian, neraca lajur, dan terakhir
laporan keuangan.

Pencatatan Usaha Krupuk Ikan Haruan
Nurhayati pada periode tahun 2020 :

Februari

Maret

April

1. Transaksi
Tabel 4.1
Transaksi selama tahun 2020
Bulan,
2020

Januari
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Transaksi
Menyetorkan modal secara
tunai Rp 3.000.000
Peralatan secara kredit
Rp 700.000
Bahan baku untuk pembuatan

Mei

krupuk
Rp 327.500
Perlengkapan secara tunai
Rp 2.095.000 dan kredit
Rp 700.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 250.000
Beban lain – lain Rp 80.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 800.000
Bahan baku Rp 885.000
Perlengkapan Rp 50.000
Beban listrik dan air
Rp 500.000
Beban lain – lain Rp 160.000
Bayar Hutang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 1.600.000
Bahan baku krupuk
Rp1.032.000
Beli perlengkapan
Rp 70.000
Beban listrik dan air
Rp 700.000
Beban lain – lain Rp 224.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 2.240.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk Rp 982.000
Membeli perlengkapan
Rp 75.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 750.000
Membayar beban lain – lain
Rp 240.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 2.400.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk Rp 663.750
Membayar beban listrik dan
air Rp 375.000
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Juni

Juli

Agustus

Septem27

Membayar beban lain – lain
Rp 120.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 1.200.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk
Rp 933.750
Membeli perlengkapan
Rp 62.500
Membayar beban listrik dan
air Rp 625.000
Membayar beban lain – lain
Rp 200.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 2.000.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk Rp 655.000
Membeli perlengkapan
Rp 50.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 500.000
Membayar beban lain – lain
Rp 160.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 1.600.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk
Rp 1.057.500
Membeli perlengkapan
Rp 75.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 750.000
Membayar beban lain – lain
Rp 230.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 2.300.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk Rp 770.000
Membeli perlengkapan

ber

Oktober

November

Desember

Rp 50.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 500.000
Membayar beban lain – lain
Rp 160.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 1.600.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk
Rp1.425.000
Membeli perlengkapan
Rp 100.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 1.000.000
Membayar beban lain – lain
Rp 320.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 3.200.000
Membeli bahan baku untuk
pembuatan krupuk
Rp 1.050.000
Membeli perlengkapan
Rp 75.000
Membayar beban listrik dan
air Rp 750.000
Membayar beban lain – lain
Rp 240.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000
Menerima kas dari penjualan
krupuk Rp 2.400.000
Membayar utang dagang
Rp 50.000

Sumber : Diolah dari data dan wawancara
Tahapan
pembuatan
jurnal
umum
menggunakan aplikasi akuntansi di android :
1.Buka play Store
2. Cari aplikasi jurnal umum akuntansi
3. Pilih aplikasi UKM-Keuangan
4. Install dan buka
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5. Masukan semua transaksi sesuai tanggal
secara berurutan.
2. Menyusun Pengiktisaran
Pengihktisaran disusun sesuai dengan
standard akuntansi yang berlaku sehingga
memudahkan pelaku Usaha dalam
melakukan penyusunan laporan keuangan.
Neraca Saldo
Usaha Krupuk Ikan Haruan

Ko
de
101
111
500
106
611

613
300
201
400

Akun
Kas
Peralatan
HPP
Perlengka
pan
Beban
listrik &
air
Beban lain
– lain
Modal
Utang
dagang
Penjualan

Debit
(Rp)
3.564.000
700.000
9.822.000

Kredit
(Rp)

2.240.000

6.700.000
2.164.000
3.000.000
850.000
21.340.000
25.190.000 25.190.000

Sumber : Data dan wawancara
3. Hasil Laporan Keuangan Menggunakan
Aplikasi Akuntansi
a. Laporan posisi keuangan berdasarkan
kondisi yang ada maka sebagai berikut
Laporan Posisi Keuangan
Usaha Krupuk Ikan Haruan
Per 31 desember 2020
Aset
Aset lancar
Kas
Rp 3.564.000
Perlengkapan Rp 2.240.000 +
Total asset lancer
Rp 5.804.000
Aset tetap
Aset tetap
Rp 700.000
Akm. P.aset
Rp 140,000 Total asset tetap
Rp 560.000+
Total asset
Rp 6.364.000
Liabilitas
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Hutang dagang
Rp 850.000
Hutang bank
0+
Total liabilitas
Rp 850.000
Ekuitas
Modal
Rp 3.000.000
laba
Rp 2.614.000+
Total ekuitas
Rp 5.514.000 +
Total
Rp 6.364.000
Sumber : Data dan wawancara
b. Laporan Laba / Rugi , hasil penyusunan
yang ada dan sesuai dengan neraca saldo
sebagai berikut :
Laporan Laba/Rugi
Usaha Krupuk Ikan Haruan
Per 31 Desember 2020
Penjualan :
Penjualan
Rp 21.340.000
HPP
Rp 9.822.000 –
Penjualan bersih
Rp11.518.000
Beban :
Listrik & Air Rp 5.360.000
Beban lain-lain Rp 2.164.000
Beban Penyusutan Rp 140.000 +
Jumlah beban
Rp 9.004.000 –
Laba usaha
Rp 2.514.000
Sumber : Data dan wawancara
c. Catatan atas Laporan Keuangan
Usaha
Krupuk
Ikan
Haruan
berdasarkan dengan informasi yang di
berikan sudah disusun dan disesuaikan oleh
peneliti dengan berdasarkan SAK EMKM,
sehingga laba yang didapatkan selama tahun
2020 adalah Rp 2.514.000.
Laporan akuntansi online tidak cuma
mencatat duit yang masuk serta keluar. Di
dalamnya pula terdapat penghitungan benda
masuk serta keluar, serta seluruh perihal yang
berkaitan dengan bisnis utamanya yang
berkaitan erat dengan keuangan. Seluruhnya
terintegrasi jadi satu. Sediakan laporan posisi
keuangan serta laba rugi, laporan tersebut
berarti untuk analisis dasar industri, ialah buat
mengambil keputusan terpaut keuangan,
penentuan keahlian menciptakan laba serta
efek bisnis. Ketiganya merupakan analisis
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keuangan yang sangat mendasar. Aplikasi ini
memiliki kemampun buat sediakan laporan
keuangan secara akurat, yang ditawarkan
aplikasi akuntansi online kepada pelakon
usaha. Aplikasi akuntansi online membagikan
banyak
kemudahan,
mulai
dari
mendapatkannya,
menginstalnya
serta
mengoperasikannya. Gampang dipahami,
sebab cuma dengan ketikkan aplikasi
akuntansi online di mesin pencari, hingga
hendak timbul web yang menawarkan
aplikasi akuntansi online. Aplikasi akuntansi
online lebih gampang diiinstal. Teknologi
android ini, sudah mempermudah nyaris
seluruh tipe penginstalan aplikasi. Sehingga
tidak butuh memanggil tenaga pakar ataupun
orang dari industri penyedia aplikasi, buat
menginstal aplikasi akuntansi online.
Gampang diakses dimana saja serta bisa
dengan gampang mengoperasikan aplikasi
akuntansi online. Cocok dengan tujuannya,
gampang dipergunakan oleh siapa saja.
Kesimpulan dan Saran
Penerapan akuntansi pada usaha Krupuk
Ikan Haruan masih belum melakukan
penyusunan dan penerapan aplikasi akuntansi,
oleh kerena keterbatasan ilmu pengetahuan
serta informasi akuntansi, hanya melakukan
pencatatan secara sederhana dari kas keluar
dan kas masuk. Diharapkan pemilik dapat
menerapkan aplikasi akuntansi pada usahanya
agar proses pencatatan sesuai dengan prosedur
akuntansi dan dapat memudahkan dalam
menyusun laporan keuangan. Kemudahan
untuk memperoleh aplikasi akuntansi online
yang dapat diakses secara gratis, sangat
menolong banyak pihak, mulai individu
sampai industri UMKM. Laporan keuangan
cocok standar akuntansi, yang dulu ilmunya
cuma dipahami sarjana akuntansi, saat ini ada
dalam aplikasi. kala wajib sediakan laporan
keuangan. Seluruhnya dapat dicoba dengan
ujung jari, sebagaimana bermain permainan.
Karena bagaimanapun usaha rumahan sama
dengan industri besar, butuh sediakan laporan
keuangan yang bisa dipergunakan buat
berbicara dengan internal serta eksternal
industri. Bagi pemerintah diharapkan mampu
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memberikan pelatihan tentang penerapan
aplikasi akuntansi yang baik dan menyediakan
tempat untuk memasarkan produk yang
dimiliki usaha rumahan.
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