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Abstract
LucyCake is a home industry micro, small and medium enterprise that has been engaged in cake and
bakery management since 2015. LucyCake is managed by a housewife as well as a private employee,
LucyCake itself is made to order or fresh by order. This study aims to determine the benefits obtained
by going through the process of preparing financial statements that focus on the income statement that
will help micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the process of preparing the correct income
statement. This research is a type of descriptive qualitative research, while the data collection method
in this study uses interview techniques, observation and literature study according to the research topic.
The results of this study are an accounting information system that can support the process of recording
financial statements and income statements. With the Microsoft Excel-based profit and loss accounting
information system, it is hoped that it can help LucyCake MSMEs in managing the financial reports in
the MSMEs.
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Abstrak
LucyCake merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) home industry yang bergerak dalam
bidang pengelolaan kue dan bakery sejak tahun 2015. LucyCake dikelola oleh seorang ibu rumah tangga
sekaligus karyawati swasta, LucyCake sendiri dibuat berdasarkan pesanan atau fresh by order.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang didapat dengan melalui proses penyusunan
laporan keuangan yang berfokus pada laporan laba rugi yang akan membantu para usaha mikro kecil
menengah (UMKM) dalam proses penyusunan laporan laba rugi yang benar. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi literatur sesuai dengan topik penelitian. Hasil
penelitian ini merupakan sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung proses pencatatan laporan
keuangan dan laporan laba rugi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi laba rugi berbasis Microsoft
excel ini diharapkan dapat membantu UMKM LucyCake dalam mengelola laporan keuangan yang ada
dalam UMKM tersebut.
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1. Pendahuluan
Usaha
Mikro
Kecil
Menengah
(UMKM) Lucycake ini merupakan home
industry yang bergerak dalam bidang
pengelohan kue dan bakery. Lucycake
menerapkan sistem by Order dengan adanya
pesanan yang diterima maka Lucycake
memerlukan bahan baku untuk menjalankan
proses produksi. Pembelian bahan baku
merupakan
faktor
utama
untuk
berlangsungnya kegiatan produksi dan juga
pembelian bahan baku ini membantu
mengetahui transaksi yang dilakukan oleh
lucycake dan membantu proses pembuatan
laporan laba rugi.
Laporan laba rugi pada UMKM
Lucycake yang belum tersusun dan
pencatatan terutama dalam menerima
pesanan atau order dan pembelian bahan
baku masih dicatat pada buku laporan
penjualan. Pencatatan secara manual ini
memeliki banyak kelemahan diantaranya
seperti akses yang terbatas, rendahnya
sistem control dan pengawasan dan juga
lebih beresiko tinggi kehilangan data yang
penting dan belum tersusunya laporan laba
rugi mengakibatkan perusahaan terutama
bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM)
tidak mengetahui kondisi keuangan,
pendapatan
dan
pengeluaran
yang
dilakukan.
Beberapa peneliti mengungkapkan
bahwa microsoft office excel dapat
mendukung dalam proses pencatatan
keuangan suatu industri sehingga proses
bisnis dapat menjadi lebih efektif dan efisien
[1][2][3]. Berdasarkan permasalahan yang
dihadapi oleh Lucycake dan refernsi
penelitian terdahulu, menarik peneliti untuk
dapat
mengimplementasikan
sistem
informasi akuntansi yang dapat digunakan
untuk pencatatan keuangan sehingga dapat
menghasilkan laporan laba rugi yang dapat
mendukung dalam proses pengambilan
keputusan memerlukan sebuah sistem
informasi akuntansi untuk dapat menunjang
kegiatan
usahanya
terutama
dalam
pembuatan laporan keuangan khususnya

pembuatan laporan laba rugi dan sistem
pencatatan pesanan atau order dan juga data
transaksi pembelian. Agar semua laporan
keuangan
dan
pencatatan
sudah
menggunakan sistem komputer, dengan
adanya sistem tersebut diharapkan mampu
memperbaiki permasalahan yang ada.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem Informasi Akuntansi menurut
Romney dan Steinbart (2011) adalah sumber
daya manusia, alat dan modal dalam
perusahaan yang bertanggung jawab untuk
(1) persiapan informasi keuangan dan (2)
mengumpulkan dan memproses berbagai
transaksi perusahaan [4].
Sistem Informasi Akuntansi adalah
kumpulan
atau
grup
dari
sub
sistem/bagian/komponen apapun baik phisik
atau non phisik yang saling berhubungan
satu sama dan bekerja sama secara harmonis
untuk mengolah data transaksi yang
berkaitan dengan masalah keuangan menjadi
informasi keuangan [5].
Sedangkan menurut Lilis Puspitawati
dan Sri Anggadini Sistem informasi
akuntansi dapat pula di definisikan sebagai
suatu sistem yang berfungsi untuk
mengorganisir formulir, catatan dan laporan
yang di koordinasi untuk menghasilkan
informasi keuangan yang di butuhkan dalam
pembuatan keputusan manajemen dan
pimpinan
perusahaan
dan
dapat
memudahkan pengelolaan perusahaan [6].
2.2. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah hasil akhir
dari proses pencatatan transaksi keuangan
suatu perusahaan yang menunjukkan
kondisi keuangan suatu perusahaan pada
satu periode akuntansi dan merupakan
gambaran umum mengenai kinerja suatu
perusahaan. Laporan keuangan juga
merupakan produk akhir proses akuntansi
suatu perusahaan dalam satu periode tertentu
di mana informasi di dalamnya merupakan
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hasil pengumpulan dan pengolahan data
keuangan, dengan tujuan untuk membantu
perusahaan membuat keputusan atau
kebijakan yang tepat. Proses penyusunan
financial statement menggunakan berbagai
sumber data, mulai dari faktur, bon, nota
kredit, laporan, bank dan lain sebagainya.
Semua data asli transaksi keuangan tersebut
digunakan untuk mengisi buku perkiraan
dan sebagai bukti keabsahan transaksi [7].
Menurut Lili (2016 : 18-19), secara
umum tujuan disusunnya laporan keuangan,
yaitu [8]:
a. Memberikan
penjelasan
tentang
kekayaan serta kewajiban suatu kegiatan
usaha.
b. Menyajikan informasi yang dapat
diandalkan
mengenai
perubahan
kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil
dari kegiatan usaha.
c. Menyajikan informasi yang dapat
diandalkan
mengenai
perubahan
kekayaan bersih perusahaan yang bukan
berasal dari kegiatan usaha.
d. Memberikan penjelasan yang mampu
membantu pengguna dalam menentukan
kemampuan
perusahaan
dalam
memperoleh laba.
e. Menyajikan informasi lain yang relevan
dengan keperluan para pemakai laporan
keuangan.
2.3. Microsoft Excel
Microsoft Excel atau Microsoft Office
Excel adalah sebuah program aplikasi
lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan
oleh Microsoft Corporation yang dapat
dijalankan pada Microsoft Windows dan
Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari
Microsoft Office System. Aplikasi ini
memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan
grafik yang, dengan menggunakan strategi
marketing
Microsoft
yang
agresif,
menjadikan Microsoft Excel sebagai salah
satu program komputer yang populer
digunakan di dalam komputer mikro hingga
saat ini. Bahkan, saat ini program ini
merupakan program spreadsheet paling

banyak digunakan oleh banyak pihak, baik
di platform PC berbasis Windows maupun
platform Macintosh berbasis Mac OS,
semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun
1993. Sebagai program pengolah angka
terpopuler [9].
2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
definisi UMKM berdasarkan kuantitas
tenaga kerja, yaitu usaha kecil merupakan
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5
orang sampai dengan 19 orang, sedangkan
usaha menengah merupakan usaha yang
memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang
sampai dengan 99 orang [10].
Di Indonesia, definisi UMKM diatur
berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008
tersebut adalah [11]:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang- Undang ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan
atau
bukan
cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
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penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang.
3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif
adalah analisis yang bertujuan untuk
menggambarkan segala sesuatu yang sedang
berlangsung
pada
saat
penelitian
dilaksanakan dan mencoba mengumpulkan
data secara teoritis untuk menilai suatu
aplikasi nyata sebagai praktek sesungguhnya
[12]. Sumber data utama dalam penelitian ini
yaitu hasil wawancara dan observasi dengan
UMKM LucyCake sebagai informan utama
dan kenyataan yang dialami di lapangan,
aktivitas pengelolaan laporan keuangan
yang ada pada UMKM tersebut.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Identifikasi Masalah
Usaha mikro kecil menengah (UMKM)
Lucycake pada laporan keuangan belum
tersusun, pencatatan order dan data transaksi
pembelian yang dilakukan masih dicatat
dalam buku laporan penjualan dan belum
terkomputerisasi. Segala bentuk pencatatan
keuangan yang ada baik pemasukan maupun
pengeluaran masih dicatat dalam buku.
proses pencatatan hanya transaksi saja tidak
termasuk pembuatan jurnal umum dan
laporan keuangan. Kekurangan dari sistem
yang lama ini adalah resiko tidak
mengetahui kondisi keuangan perusahaan
dan kehilangan dan kerusakan data yang
bersifat penting serta data yang tidak valid
akibat pencatatan yang tidak sinkron dan
tidak efisien waktu.
4.2.Flowchart Sistem yang sedang
berjalan
Berikut ini adalah uraian dan gambaran
sistem yang sedang berjalan pada usaha
mikro kecil menengah (UMKM) LucyCake:
a. Pembeli mengajukan order/pesanan
kepada pemilik.

b. Pemilik menerima pesanan tersebut lalu
mencatat nya kedalam buku sebagai
penjualan yang dilakukan/melihat jadwal
orderan yang lain.
c. Pesanan akan diproses.
d. Pesanan
selesai
akan
dilakukan
pengiriman kepada customer.
e. Customer akan melakukan pembayaran
melalui Transfer atau COD (Cash On
Delivery) dan pesanan diterima oleh
customer.
f. Pemilik menerima pembayaran.
g. Pembayaran akan dicatat dibuku yang
akan dilakukan untuk memproses laporan
keuangan.

Gambar 1. Flowchart Berjalan Laporan
Keuangan Lucycake
4.3. Analisis Solusi Permasalahan
Sistem yang akan dibuat untuk
Lucycake ini adalah sistem informasi
akuntansi yang berupa laporan keuangan
berfokus pada laporan laba rugi berbasis
Microsoft excel yang dapat membantu
mengerjarkan laporan keuangan dan
pencatatan yang akan dilakukan. Dimulai
dari pencatatan order atau transaksi
pembelian sampai pembuatan jurnal
penerimaan kas dan pengeluaran kas,
dengan adanya data-data tersebut akan
membantu proses pengerjaan laporan laba
rugi. Dari sistem ini, pemilik bisa melihat
data transaksi yang akan dicari sesuai
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dengan kebutuhan. Kelebihan dari sistem ini
adalah resiko kehilangan data dan kerusakan
data kecil. selain itu dapat mengetahui secara
cepat kondisi keuangan serta laporan
keuangan menjadi tersusun lebih baik dan
waktu mengerjakan efektif dan singkat
4.4. Flowchart Sistem Usulan
Berikut ini adalah uraian dan gambaran
flowchart sistem yang diusulkan oleh
penulis untuk LucyCake:
a. Pembeli mengajukan order/pesanan.
b. Pemilik menerima pesanan tersebut yang
dicatat pada penjualan.
c. Pemilik
akan
melihat
jadwal
orderan/pesanan kemudian pesanan akan
segara diproses.
d. Pesanan selesai dan akan dikirim kepada
customer.
e. Customer akan melakukan pembayaran
melalui Transfer atau COD (Cash On
Delivery) dan pesanan diterima oleh
customer.
f. Pemlik menerima pembayaran.
g. Pembayara akan dicatat pada laporan
keuangan sebagai penjualan kemudian
diproses kedalam laporan laba rugi.
h. Laporan keuangan diketahui oleh
pemilik.

Gambar 2. Flowchart Usulan Laporan
Keuangan Lucycake

4.5. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah gambaran
sistem secara keseluruhan, hanya berisi satu
proses yang menggambarkan sistem tersebut
terhubung dengan entitas eksternal [13].
Diagram konteks dari perancangan sistem
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Diagram Konteks
4.6. Pembahasan
Pembuatan laporan keuangan yang
berfokus pada laporan laba rugi ini
menggunakan Microsoft excel yang akan
membantu usaha mikro kecil menengah
(UMKM) Lucycake dalam pembuatan
laporan laba rugi dan mempermudah
pencatatan yang ada.
Hasil dari penelitian ini yang telah
dilakukan oleh penulis memiliki dan
memberikan suatu solusi yang akan
diusulkan kepada pemilik Lucycake yaitu
berupa aplikasi untuk laporan laba rugi dan
pencatatannya menggunakan Microsoft
excel.
Aplikasi laporan laba rugi mengunakan
Microsoft excel ini memiliki beberapa jurnal
untuk menghasilkan suatu laporan laba rugi
diantaranya jurnal penerimaan kas dan
pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal
penjualan, neraca saldo dan laporan laba
rugi. dapat dilihat pada gambar berikut:
a. Jurnal Penerimaan Kas dan Pengeluaran
Kas
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Jurnal penerimaan kas pengeluran kas
merupakan jurnal yang mencatat semua
transaksi keuangan dan pengeluaran pada
Lucycake.

d. Neraca Saldo
Neraca saldo merupakan komponen
penting yang akan membantu proses
pembukaan untuk mencatat segala
transaksi pada LucyCake dan membantu
proses pengerjaan laporan laba rugi.

Gambar 4. Tampilan Jurnal Penerimaan
Kas dan Pengeluaran Kas
b. Jurnal Pembelian
Jurnal pembeliaan ini merupakan
transaksi pembelian yang dilakukan oleh
Lucycake.

Gambar 7. Tampilan Neraca Saldo
e. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi merupakan laporan
yang berisi pendapatan dan beban-beban
yang dilakukan oleh lucycake yang akan
diproses untuk mengetahui laba pada
periode tertentu dan juga mengetahui
kondisi LucyCake.

Gambar 5. Tampilan Jurnal Pembelian
c. Jurnal Penjualan
Jurnal penjualan merupakan jurnal yang
mencatat pesanan yang diterima dan
mengetahui pendapatan pada bulan
tertentu yang akan membantu proses
pembuatan laporan laba rugi. Pemilik
juga sudah bisa melalakukan pencatatan
yang akan mempermudah pekerja dengan
efesien.

Gambar 6. Tampilan Jurnal Penjualan

Gambar 8. Laporan Laba Rugi
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