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Abstract:: The background of this research comes from so many MSMEs in Indonesia. Not only 
do many MSMEs in Indonesia contribute a lot to the development of the Indonesian economy, but 
there are still many MSMEs that do not yet have an awareness of the importance of good financial 
recording and reporting. It is not uncommon for MSMEs to not know how to make financial reports 
or have difficulty making financial reports because employees are busy serving customers. There must 
be a system that can record accurately and efficiently in order to help MSMEs make financial reports. 
This study aims to create a transaction recording application & presentation of financial statements 
and try it at the company CV. Soetisna Putra. 

Keywords: financial application, transaction logging application, financial statement presentation 
application. 

 

1. Pendahuluan 

Menurut Badan Pusat Statistik yang dilansir pada websitenya mengemukakan bahwa 
berdasarkan sensus ekonomi (SE2016) pencacah lengkap, UMKM memiliki kontribusi sebesar 
98,33% tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan menurut Kementrian Keuangan yang dilansir pada 
websitenya mengatakan bahwa di Indonesia UMKM menyumbang 60,3% untuk Produk 
Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian dengan adanya perkembangan UMKM akan 
berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga, juga menciptakan lapangan kerja 
di Indonesia. 

Dari data diatas bisa dilihat bahwa peran UMKM di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan Usaha Besar. Hal tersebut membuat UMKM di Indonesia lebih menarik untuk di teliti 
dan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Menurut hasil analisis SE2016 lanjutan yang dikeluarkan oleh BPS menyebutkan bahwa masih 
sedikit UMKM yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Dari 1,71 juta UMK yang berbadan 
usaha hanya sedikit yang melakukan pencatatan laporan keuangan yaitu kurang dari 10%. Tanpa 
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adanya laporan keungan kita akan kesulitan dalam menilai kemajuan perusahaan secara 
keseluhuran baik iternal maupun eksternal. Selain itu laporan keuangan juga bisa dijadikan bahan 
untuk evaluasi perusahaan dalam menentukan kebijakannya selanjutnya. 
 Bagi pelaku UMKM yang tidak menyadari pentingnya laporan keuangan dan pertama kali 
memulai usahanya pasti sangat merepotkan untuk membuat laporan keuangan secara rutin pada 
perusahaannya. Untuk mempekerjakan pegawai dalam pembuatan laporan keuangan pada pelaku 
UMKM yang masih berpenghasilan kecil sangatlah mahal dan tidak disarankan karena uangnya 
lebih baik dipakai untuk memajukan perusahaannya terlebih dahulu. Dalam aktualisasinya mencatat 
keuangan pada setiap transaksi secara detail sangatlah merepotkan dan tidak jarang juga pelaku 
usaha kesulitan saat pencatatan transaksi diwaktu yang sama dengan melayani pelanggan saat 
banyaknya pelanggan. 

Pada CV.Soetisna Putra sebagai salah satu badan usaha skala kecil pun, yang telah berdiri pada 
terjadi hal yang demikian. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perusahaan jual beli gas elpiji. 
Pada jaman sekarang banyak masyarakat menggunakan gas tersebut untuk keperluan rumah 
tangganya. Hal tersebut mendukung bisnis ini karena permintaan akan gas ini tidak pernah padam 
karena pasti banyak sekali masyarakat yang membutuhkan gas ini. Selalu terjadi transaksi dalam 
volume yang bisa dibilang banyak pada perusahaan ini akan tetapi pemilik perusahaan pada setiap 
akhir bulan tidak mendapatkan laba yang sepadan dari banyaknya penjualan. Hal tersebut 
menimbulkan pertanyaan kemana perginya uang yang diperoleh. 

Setelah penulis melihat fenomena pada perusahaan ini. Peneliti mendapatkan petunjuk akan 
permasalahan tersebut. pada perusahaan ini memang betul selalu memperoleh transaksi yang 
banyak dan berpotensi mendapatkan laba yang besar. Namun pada perusahaan ini selalu ada 
pengeluaran diluar perusahaan yang tidak teratur dan contoh dalam aktualisasinya tidak jarang 
anak atau kerabat dari pelaku UMKM meminta uang sekedar untuk belanja kebutuhan pribadinya 
dan pelaku UMKM memberikan uang dari keutungan perusahaan tanpa mempertimbangkannya 
terlebih dahulu. Pengeluaran ini sulit di deteksi karena sistem pencatatan keuangan pada 
perusahaan ini masih sangatlah minimalis. Hal tersebutlah yang membuat perusahaan ini 
mendapatkan laba yang tidak optimal pada akhir bulan. 
 Untuk mencangkup semua hal itu antara lain suatu sistem, cara atau alat dalam melakukan 
pencatatan keuangan yang fleksibel, mudah dioperasikan dan bisa menampung laporan keuangan 
secara menyeluruh serta akurat adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain 
aplikasi yang bisa dimuat pada gadget dan komputer. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan menerapkan aplikasi yang bisa mencatat seluruh 
transaksi keuangan dengan mudah dan bisa menyajikan laporan keuangan secara menyeluruh. 

2. Kajian Pustaka  

2.1. Siklus Akuntansi 

Menurut Hery (2014:12) siklus akuntansi merupakan serangkaian transaksi yang terjadi dalam 
perusahaan setiap perusahaan melakukan kegiatan operasional. 

2.2. Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2013:7) Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukan kodisi 
keuangan perusahaan pada periode tertentu laporan keuangan bertujuan untuk menunjukan kondisi 
keuangan perusahaan pada saat periode yang ditentukan. 

  Definisi dari laporan keuangan menurut Sikatan Akuntan Indoensia (2009:1) laporan 
keuangan terdiri dari nereaca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi 
keuangan, catatan lain yang menjelaskan mengenai laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tahun 
2015, Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan suatu entitas. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari: 
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• Laporan Posisi Keuangan 

• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan 

• Laporan arus kas 

 Menurut fahmi (2012:5) manfaat pembuatan laporan keuangan antara lain dapat 
menunjang proses pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemegang saham, laporan keuangan 
juga sangat berguna untuk mencerminkan kondisi perusahaan pada yang atau bisa juga dijadikan 
sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang. 

2.3. Sistem 

Sistem adalah “suatu rangkaian komponen selaras untuk mencapai serangkaian tujuan” West 
Crurchman (Krismiaji, 2005:1) 

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) sistem merupakan “serangkaian dua atau lebih 
komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan” 

Scott (1996) dalam Hanif, sistem terdiri dari beberapa unsur antara lain masukan (input), 
pengolahan (processing) dan keluaran (output). Sistem secara dasar memiliki 4 ciri yaitu beroprasi 
di suatu lingkungan, memiliki beberapa unsur, memiliki unsur yang saling berhubungan dan 
mempunyai fungsi atau tujuan utama. 

2.4. Aplikasi Web 
Menurut Wikipedia Aplikasi Web adalah suatu aplikasi yang dapat diakses dengan penjelajah 

web melalui suatu jaringan seperti Intranet maupun Internet. Aplikasi ini juga merupakan suatu 
aplikasi perangkat lunak (Software) komputer yang dibuat dalam bahasa yang didukung penjelajah 
web (seperti ASP,aPerl, Java,aJavaScript, PHP, Python,aRuby,adll). 

3. Metode Penelitian  

Penellitian ini menggunakan metode penelitian penerapan atau Applied reseach bertujuan 
untuk memecahkan permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada 
pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, akan tetapi lebih difokuskan kepada penerapan 
penelitian tersebut pada kehidupan sehari-hari (Wikipedia, 2019). 

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar bisa dijabarkan seperti berikut: 

a. Studi Lapangan 
b. Perumusan Masalah 
c. Penetapan Tujuan Penelitian 
d. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
e. Analisis Data 
f. Perancangan Sistem 
g. Implementasi 
h. Simpulan dan Saran 

 Proses Pengerjaan Aplikasi: 

a. Planning (Perancanaan) 

b. Design (Merancang Desain) 
c. Scripting (Pemrograman) 
d. Testing (Uji Coba) 
e. Evaluasi 
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4. Hasil dan Pembahasan  

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Soetisna Putra merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan gas 
elpiji dan air galon. Didirikan oleh bapak Giri Tisna Dwiputra, S.T beserta keluarganya pada tahun 
2019. Awalnya perusahaan ini seperti warung biasa yang menjual gas dan air galon. Namun setelah 
kurang lebih setahun terus berjuang perusahaan ini mulai memberanikan diri untuk menjadikan 
warung tersebut menjadi pangkalan gas dan air galon yang dipasok langsung dari agen gas resmi 
dan agen air galon resmi. 

Setelah menjadi pangkalan gas dan resmi dipasok oleh agen gas perusahaan ini mulai 
berkembang secara pesat omset yang diperoleh perusahaan ini setiap bulannya telah mencapai 
sekitar Rp30.000.000. 

Kantor dan gudang perusahaan ini terletak di Jl. Raya Cicalengka-Majalaya No. 8 yang 
dipimpin langsung oleh pemiliknya yaitu Bapak Giri Tisna Dwiputra, S.T dengan 3 bawahannya 
yaitu Diki dan Arul sebagai pegawai di lapangan yang bertanggung jawab melayani pelanggan, 
menyimpan dan merapihkan persediaan di Gudang. Mimin sebagai pegawai di dapur yang 
bertanggung jawab untuk memastikan makan karyawan dan kebersihan toko. 

Kegiatan utama perusahaan ini antara lain. Menerima pasokan untuk setiap barangnya lalu 
menjual barang tersebut ke setiap masyarakat yang ada di sekitar. 

4.2. Tahap Analisis Prosedur Pencatatan Transaksi 
Sebelum membuat sistem yang baru yang lebih efisien dan akurat tahap analisis sistem 

sebelumnya harus dilakukan. Untuk mengetahui alur pencatatan yang biasa dilakukan pegawai dari 
perusahaan ini, mengetahui informasi yang di catat perusahaan ini dan juga untuk mengetahui 
informasi yang harus ada untuk perusahaan ini. Disamping itu dengan tahap analisis prosedur juga 
kita bisa mendapatkan informasi mengenai kelemahan dalam sistem pencatatan yang sebelumnya 
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dilakukan yang nantinya diperbaiki di sistem pencatatan yang baru. 

Gambar  4.1 Pencatatan Transaksi Keuangan CV. Soetisna Putra Sebelumya  

Dari gambar tersebut bisa dilihat sistem pencatatan transaksi keuangan pada CV. Soetisna 
Putra sebelumnya. Pada pencatatan ini semua jenis pencatatan ditulis dalam buku yang sama, hal 
ini dapat menyebabkan peningkatan resiko kesalahan mencatat ataupun kesalahan dalam 
menjumlahkan.  

Dari gambar tersebut juga tidak terdapat laporan keuangan. Hal ini menyulitkan penulis untuk 
melihat kondisi perusahaan pada saat akan mengeluarkan kebijakan yang menunjang kemajuan 
perusahaan. 

4.3. Tahap Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini penulis akan merancang sistem pencatatan baru yang nantinya akan dilakukan 
uji coba dan diterapkan di perusahaan tersebut. 
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a. Perancangan Sistem Pencatatan Pemasukan Kas 
Dalam perancangan ini penulis akan mengusulkan sistem pencatatan kas yang terbaru. Meliputi 
setiap pencatatan kas masuk, pencatatan kas keluar, dan pemindahan penyimpanan uang 

Gambar  4.2 Pencatatan Penambahan Kas 

b. Perancangan Sistem Pencatatan Pengeluaran Kas 
Sistem pencatatan yang mencatat segala pengeluaran uang yang ada pada perusahaan ini 
meliputi, pembayaran gaji, listrik, internet, makan karyawan, keperluan pribadi, serta 
pengeluaran lain yang selalu terjadi pada perusahaan ini. 

Gambar  4.3 Pencatatan Pengeluaran Kas 

c. Perancangan Sistem Pencatatan Barang 
Perancangan sistem pencatatan barang meliputi input informasi barang, informasi penjualan 
serta informasi pembelian. 

Gambar  4.4 Pencatatan Data Produk 
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Gambar  4.5 Pencatatan Pembelian & Penjualan 

Gambar  4.6 Pembayaran Pembelian & Penjualan 
d. Perancangan Sistem Pencatatan Aset Tetap 

Pencatatan aset tetap pada aplikasi ini bermula pada pembelian asset tetap yang dipakai 
perusahaan untuk segala kegiatan operasional guna mendapatkan laba. 

Gambar  4.7 Pencatatan Daftar Aset Tetap 
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Gambar  4.8 Pencatatan Pembelian Aset Tetap 

Gambar  4.9 Pencatatan Penjualan Aset 
e. Perancangan Sistem Pencatatan Hutang Piutang 

Pencatatan Hutang Piutang berfungsi untuk mengetahui hutang dan piutang yang dimiliki 
perusahaan. 

Gambar  4.10 Pencatatan Daftar Hutang & Piutang 
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Gambar  4.11 Pembayaran Hutang & Piutang 
f. Perancangan Sistem Pemindahan Kas 

Terdapat tiga akun di perusahaan ini untuk menampung nominal kas sesuai dengan tempat 
penyimpanan uang pada perusahaan ini yaitu uang kas yang ada di kasir, uang kas yang ada di 
bank dan uang yang disimpan di kotak atau uang tunai. Secara berkala uang yang ada di kotak 
penyimpanan dipindahan ke bank. Uang yang ada di kasir diambil disimpan di kotak 
penyimpanan dan sebagainya. Untuk pencatatan perpindahan nominal kas itu bisa di lakukan 
pada menu transaksi transfer kas. 

Gambar  4.12 Pencatatan Transfer Kas  
g. Penyajian Laporan Keuangan 

Selain melakukan pencatatan pada setiap transaksi. Pada aplikasi ini juga bisa menyajikan 
laporan keuangan yang diperoleh dari hasil perekapan setiap transaksi yang terjadi. 

4.4. Implementasi Aplikasi 

Pada Tahap ini penulis mencoba menerapkan aplikasi yang telah dibuat pada perusahaan CV. 
Soetisna Putra. Dikarenakan kurangnya informasi yang didapat penulis. Maka penulis hanya akan 
mencoba aplikasi ini dengan mencatat transaksi pada CV. Soetisna Putra pada bulan Juni 2020 
sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada perusahaan ini. Berikut adalah tahap-tahap 
yang dilakukan penulis pada saat melakukan implementasi aplikasi: 
a. Input Saldo Awal 

Tahap pertama untuk percobaan aplikasi ini adalah penginputan saldo awal. Saldo yang diinput 
berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari perusahaan. 

b. Pencatatan Transaksi 
Tahap selanjutnya penulis mengumpulkan transaksi pada bulan juni lalu mencatatnya pada 
aplikasi yang telah dirancang. 
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c. Hasil Pencatatan 
Setelah semua transaksi di catat dalam aplikasi sesuai dengan cara pencatatan aplikasi yang telah 
disebutkan dan ketentuan-ketentuan pencatatan yang ada di perusahaan ini maka bisa di dapat 
beberapa informasi yang tentunya bisa dipakai pemilik untuk evaluasi serta mengambil 
kebijakan kedepannya. 

 
Gambar  4.13 Laporan Posisi Keuangan 

Gambar  4.14 Daftar Hutang 

Gambar  4.15 Daftar Piutang 
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Gambar  4.16 Laporan Laba Rugi 

Gambar  4.17 Rincian Pengeluaran Lain 
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Gambar  4.18 Laporan Arus Kas 

Gambar  4.19 Analisis Produk Gas 3kg 

Gambar  4.20 Analisis Produk Gas 5.5kg 

Gambar  4.21 Analisis Produk Gas 12Kg 
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5. Penutup 

1. Dilihat dari hasil percobaan aplikasi dari bab sebelumnya pencatatan Dengan adanya 

program aplikasi keuangan di CV Soetrisna Putra yang berbasis WEB, maka pencatatan 

transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

2. Dilihat dari analisis prosedur pencatatan transaksi manual pada CV. Soetisna yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pencatatan manual menyulitkan 

pegawai dan pemilik pada saat penjumlahan serta beresiko kesalahan menjumlahkan. Bisa 

dilihat dari hasil percobaan aplikasi di bab sebelumnya juga bahwa laporan yang disajikan 

oleh aplikasi ini menyeluruh mulai dari informati hutang, piutang, barang masuk, barang 

keluar, lalu lintas uang, informasi laba, dan juga analisa setiap produk. 
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