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ABSTRACT
This study aims to (1) determine whether the LAMIKRO application
program based on SAK EMKM is appropriate for Gilapolos. (2) To know the
steps of the LAMIKRO Application program at Gilapolos. This study uses
qualitative and quantitative data by observing the development of Gilapolos,
production and sales as well as data collection in the form of Gilapolos financial
transaction records. Data were collected by means of observation, interviews and
documentation. The results show that (1) the LAMIKRO application based on
SAK EMKM can be applied correctly to Gilapolos' business, (2) describes the
steps in operating the LAMIKRO application, from creating a LAMIKRO account
to getting results in the form of an income statement and a statement of financial
position.
Keywords: LAMIKRO application, financial report preparation, SAK EMKM,
Gilapolos.
PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran utama
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Peran utama ini dapat
membuat sebagian besar negara termasuk Indonesia untuk selalu berusaha
mengembangkan UMKM. Hal tersebut dikarenakan UMKM memiliki
kemampuan adaptasi diri dan fleksibilitas terhadap keadaan pasar yang terus
berkembang dengan pesat dibandingkan perusahaan berskala makro (Sartika,
2002:13).
Dibalik kontribusi UMKM yang cukup baik terhadap perekonomian
nasional berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM RI rata-rata
pendapatan domestik bruto dari tahun 2015-2018 sebesar 11.02%, ternyata aspek
ini memiliki banyak persoalan. UMKM masih belum baik dalam menerapkan
manajemen usahanya, kualitas sumber daya manusia yang cukup terbatas, serta
kurangnya akses kepada instansi keuangan, khususnya perbankan (Adiningsih,
2001). Persoalan ini saling berhubungan yang akan menghambat kemajuan
UMKM itu sendiri. Perlunya pelaku UMKM untuk mengetahui tentang
penyusunan dasar – dasar laporan keuangan yaitu laporan neraca, laba rugi dan
arus kas yang didasari standar akuntasi keuangan yang diterapkan di Indonesia.
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Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM)
mempublikasikan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (LAMIKRO) melalui
website lamikro.com dan juga dapat diakses melalui smartphone dengan sistem
Android. Aplikasi ini dirancang untuk para pelaku usaha mikro maupun
wirausaha pemula supaya memiliki laporan keuangan dengan administrasi yang
baik. LAMIKRO yaitu aplikasi pembukuan akuntansi sederhana yang
diperuntukan bagi usaha mikro yang diluncurkan pertama kali pada Oktober 2017.
Kemkop UKM menyatakan bahwa data UKM pengguna aplikasi LAMIKRO
tidak dapat bocor. Kode keamanan dalam mengaskses aplikasi dirancang dengan
level keamanan tinggi agar tidak dapat diakses oleh orang lain.
Sistem aplikasi LAMIKRO ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). Aplikasi
LAMIKRO sangat cocok digunakakn oleh UMKM dikarenakan kemudahannya
dalam penggunaanya dan juga aplikasi ini sudah menyediakan tutorial cara
penggunaanya sehingga para pengguna bisa mengoperasikan aplikasinya tanpa
mempelajari pembukuan secara mendetail. Aplikasi LAMIKRO ini sesuai dengan
SAK EMKM yang tujuannya agar mempermudah pelaku UMKM di Indonesia
untuk menyusun laporan keuangan sehingga dipermudah pada saat mengajukan
akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki
tujuan agar memahami laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh
Gilapolos sesuai dengan format laporan keuangan dalam SAK-EMKM dengan
menggunakan aplikasi LAMIKRO. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian
lebih lanjut dengan harapan dapat menjelaskan Penerapan Aplikasi Akuntansi
LAMIKRO yang sesuai SAK-EMKM pada UMKM “Gilapolos”.
Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan yaitu: (1) Untuk mengetahui
apakah program aplikasi LAMIKRO tepat diterapkan di Gilapolos. (2) Untuk
mengetahui bagaimana langkah-langkah program Aplikasi LAMIKRO di
Gilapolos.
TINJAUAN PUSTAKA
Teori Entitas
Teori Entitas dipopulerkan oleh Paton (1962) yang menyebutkan bahwa
organisasi dikatakan sebagai satu kesatuan atau badan usaha yang mandiri,
beroperasional dengan nama sendiri dan kedudukannya terpisah dari owner atau
orang lain yang menginvestasikan dananya pada organisasi. Teori ini
menerangkan bahwa entitas berjalan untuk kepentingan kelangsungan usahanya
sendiri. Pelaporan keuangan kepada investor berfungsi untuk melengkapi syarat
legalitas dan menbina hubungan baik dengan investor dalam kaitannya dengan
keperluan dana yang dibutuhkan di periode yang akan datang.
Konsep Dasar Sistem
Sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan antara komponen
satu dengan lainnya guna merealisasikan tujuan bersama yang telah ditentukan
(Hall, 2011: 5), sedangkan Romney dan Steinbart (2015: 3) menyatakan sistem
adalah suatu rangkaian dua atau lebih unsur yang saling berhubungan dan
berinteraksi satu dengan lainnya guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.
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Sistem Akuntansi
Mulyadi (2016: 3) menyatakan sistem akuntansi merupakan organisasi
formulir, pencatatan dan laporan yang diolah sedemikian rupa guna menyajikan
informasi keuangan yang diperlukan untuk memudahkan manajemen perusahaan.
Gambaran LAMIKRO
LAMIKRO merupakan Aplikasi untuk pengolah data laporan keuangan
yang dirancang oleh Kemkop-UKM RI, yang diperuntukkan untuk pelaku usaha
yang baru memulai usaha atau wirausaha pemula. LAMIKRO adalah aplikasi
pembukuan akuntansi sederhana untuk usaha yang dapat diakses via smartphone
dengan sistem Android dan dapat juga diakses via komputer.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
UMKM adalah usaha niaga yang dijalankan oleh suatu badan usaha atau
perseorangan yang berorientasi pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria
yang telah ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2008.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM)
SAK-EMKM diterapkan pada usaha yang belum mampu melaksanakan
standar akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang telah
digunakan. SAK-EMKM dibuat lebih sederhana daripada SAK ETAP. SAKEMKM dibuat eksklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang didasari
UU No. 20 Tahun 2008 yang diterapkan aktif pada 1 Januari 2018. SAK-EMKM
mempunyai tujuan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan agar
lebih mudah dipahami mengenai informasi kinerja dann posisi keuangan.

Gambar 1. KerangkajPemikiran

72

METODEjPENELITIAN
JenisjdanjSumberjdata
Jenis data yang diterapkan yaitu data Kualitatif dan kuantitatif berupa
catatan transaksi Gilapolos. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap owner Gilapolos
dan data keuangan Gilapolos.
Teknik Pengumpulan Data
Wawancara, aktivitas wawancara dilaksanakan dalam dua metode, yakni
wawancara secara informal dan wawancara secara formal sesuai tata caranya.
Pengamatan dilaksanakan agar memperoleh gambaran mengenai aktivitas kegiatan
usaha pada Gilapolos, serta memperoleh informasi mengenai aktivitas keuangan,
mekanisme produksi, sistem penjualan, sistem pembelian dan mekanisme
penggajian.
Dokumentasi, Metode dokumentasi dilaksanakan guna mendapatkan data
yang berasal dari dokumen yang ada di Gilapolos.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. GambaranjUmumjObjekjPenelitian
Profil Usaha Gilapolos
a. Nama Perusahaan
b. Bentuk Perusahaan
c. Kegiatan Usaha
d. Alamat usaha
e. Telepon
f. Email
g. Social Media
h. Website

: Gilapolos
: Perseroan
: Produksi dan Dagang
: Pulosari RT 04 RW 06 Malangjiwan
Colomadu Karanganyar Jawa Tengah
: 0898 5136 507
: gilapolos16@gmail.com
: IG : Gilapolos_ & Gilapolos_Catalogue
FB : Gilapolos
: Gilapolos.org

B. Penerapan Aplikasi Akuntansi LAMIKRO Pada UMKM Gilapolos
1. Fitur – Fitur Pada Aplikasi LAMIKRO
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2. LAMIKRO

Sumber: Aplikasi LAMIKRO

Gambar 2. Menu Utama LAMIKRO
Menu Utama merupakan halaman awal aplikasi LAMIKRO yang
menampilkan fitur- fitur yang dimiliki LAMIKRO
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Sumber: Aplikasi LAMIKRO
Gambar 3. Nama Akun
Ket: Nama Akun merupakan kumpulan akun yang sudah tersedia dalam aplikasi
LAMIKRO, akun – akun yang ada ada pada LAMIKRO ini sudah sesuai dengan
SAK EMKM dan nama akun yang sering digunakan untuk melakukan pencatatan,
sehingga dapat mudah dimengerti oleh pengusaha yang akan menggunakan
LAMIKRO

Sumber: Aplikasi LAMIKRO
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Gambar 4. Entry Jurnal
Entry Jurnal digunakan untuk melakukan penginputan transaksi pada
perusahaan, pada entry jurnal ada beberapa fitur yaitu Pemasukan,iPengeluaran,
Hutan, BayariHutang, Piutang, Dibayaripiutang, tambahiModal, TarikiModal, dan
Pengalihan Aset.

Sumber: Aplikasi LAMIKRO
Gambar 5. Daftar Jurnal
Daftar Jurnal atau bisa disebut juga Neraca Saldo, menu ini memberikan
informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, serta setiap transaksi sudah
dikelompokan sesuai dengan kategorinya masing masing, atau juga bisa diurutkan
sesuai dengan tanggal penginputan sehingga dapat memudahkan penggunanya.
Daftar Jurnal juga bisa digunakan untuk menghapus jurnal jika ada jurnal yang
salah dalam penginputan data.

77

Sumber: Aplikasi LAMIKRO
Gambar 6. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi dirancang untuk menggambarkan kinerja keuangan
UMKM pada periode tertentu yakni menyajikan pendapatan yang diperoleh dan
biaya yang dikeluarkan. Semua beban pada laporan ini diklasifikasikan sesuai
fungsinya agar mempermudah UMKM dalam melaksanakan analisis biaya itu.
Serta disatukan dengan saldo laba tahun berjalan guna mengetahui perkembangan
modal UMKM.
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Sumber: Aplikasi LAMIKRO
Gambar 7. Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan keuangan yang
menyajikan keberadaan aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode akhir. Laporan ini
dimanfaatkan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan sifat dan total
investasi sumber daya UMKM, serta kekayaan perusahaan.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Aplikasi Akuntansi
LAMIKRO diharapkan dapat membantu Toko Gilapolos dalam mengelola
dokumen yang ada untuk merancang laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM.
Bagi pemilik UMKM, pengolahan laporan keuangan yang tepat akan menyajikan
informasi tentang kinerja UMKM yang tergambarkan pada laporan keuangan dan
memudahkan pemilik UMKM saat akan membuat laporan keuangan. Selain itu,
penelitian ini juga menginformasikan langkah – langkah dalam penggunaan
aplikasi LAMIKRO sehingga dapat di ikuti langkah langkahnya untuk Gilapolos.
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Aplikasi LAMIKRO bisa membantu pengusaha karena dengan
menggunakan aplikasi LAMIKRO kita bisa mengetahui laba atau rugi dalam
menjalankan usahanya serta bisa mengetahui laporan posisi keuangan secara
terperinci. Sehingga dengan adanya informasi tersebut kita dapat mengambil suatu
keputusan secara tepat serta dapat meminimalisr pengeluaran. Aplikasi
LAMIKRO ini juga dirancang fleksibel karena dapat diakses kapan saja dan
dimana saja, cukup menggunakan ponsel berbasis android serta dapat diakses
melalui website lamikro.com. Aplikasi ini juga dapat menyesuaikan diri terhadap
bermacam prosedural penganggaran dan dapat mengalihkan metode konvensional
pencatatan secara manual.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang implementasi
aplikasi LAMIKRO pada usaha Gilapolos di Pulosari Colomadu Karanganyar
yang sesuai dengan SAK-EMKM, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Penyusunan posisi keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM diterapkan
dengan menginput seluruh aset, liabilitas dan ekuitas yang tersedia pada usaha
Gilapolos. Aset yang dinput oleh Gilapolos terdiri dari aset lancar dan aset
tidak lancar, liabilitas menyajikan data hutang jangka pendek dan hutang
jangka panjang, sedangkan ekuitas berisi modal pemilik.
2. Laporan Laba Rugi dirancang berdasarkan SAK-EMKM sebagai pedoman
dalam menyusun laporan keuangan pada UMKM. Laporan ini dirancang
peneliti untuk Gilapolos yang menyajikan informasi tentang seluruh jumlah
penjualan, retur penjualan, dan semua beban aktivitas operasional sehingga
akan didapatkan total laba/keuntungan bersih, sedangkan untuk beban pajak
tidak diinput, karena Gilapolos tidak mempunyai NPWP.
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