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ABSTRAK 

Fadilla Cahyaningtyas: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 2016. Potret Praktik “Akuntansi” pada UKM (Sebuah Studi Kasus 

pada UKM Garuda Jaya di Kota Malang). Ketua Komisi Pembimbing: Prof. 

Gugus Irianto, SE., MSA., Ak., Ph.D. Anggota Komisi Pembimbing: Drs. Ali 

Djamhuri, M.Com., Ph.D, CPA., Ak 

 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami praktik akuntansi dan 

perannya dalam menunjang keberhasilan usaha pada salah satu UKM unggulan di 

Kota Malang, yaitu UKM Garuda Jaya. Alat analisis yang digunakan pada 

penlitian ini adalah fenomenologi transedental. Dari hasil analisis ditemukan dua 

bentuk praktik akuntansi, yaitu: (1) praktik akuntansi dalam pikiran dan ingatan 

untuk menentukan biaya produksi dan harga jual, dan (2) pencatatan akuntansi, 

yang terdiri dari catatan catatan persediaan barang jadi, catatan kas, catatan 

pembelian hingga penyusunan laporan keuangan berupa laporan neraca dan L/ R. 

Dua bentuk praktik akuntansi tersebut membentuk praktik dualitas, yaitu 

penggabungan dua hal yang berbeda atau bahkan bertolak belakang menjadi satu 

kesatuan yang utuh, tidak dapat terpisahkan, saling melengkapi dan saling mengisi 

satu sama lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Pertama, praktik dualitas 

mensinergikan nilai sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan praktik akuntansi. 

Kedua, praktik dualitas membentuk integrasi karakter “maskulin” dan “feminin” 

dalam mencapai keberhasilan usaha, di mana dalam perolehan laba tidak hanya 

berorientasi pada aspek materi, namun juga berorientasi pada aspek 

tanggungjawab lingkungan dan sosial.  

 

Kata Kunci: Akuntansi, UKM, Fenomenologi, Dualitas, Keberhasilan Usaha 
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ABSTRACT 

 

Fadilla Cahyaningtyas: Master Program of Economic and Business Faculty 

Universitas Brawijaya. 2016. Portrait of “Accounting” Practice in SME (A Case 

Study of SME Garuda Jaya, Malang). Supervisor: Prof. Gugus Irianto, SE., MSA., 

Ak., Ph.D. Co-Supervisor: Drs. Ali Djamhuri, M.Com., Ph.D, CPA., Ak 

 

This research is aimed to comprehend the accounting practice and its benefaction 

in triggering one of the most credible SMEs in Malang City to be success, SME 

Garuda Jaya. The analytical tool used in this research is transcendental 

phenomenology. Based on the data analysis, two kinds of accounting practices 

which are: (1) The accounting practice of mind and memory to determine the 

production cost and market price; and (2) accounting notation, which holds the 

record of the finished good, the petty cash record, purchase journal until basic 

financial statement arrangement in the form of balance sheet and L/ R. those two 

practical accounting form a duality practice, a practice which combines two 

diverge and contrast things to be an ultimate unseparated and suitable thing to 

conduct an accounting practice. Hence, first, duality practice endeavors to make 

the social and economy value as a synergy. Second, duality practice forms 

character integration of “masculine” and “feminism” to gain business success, 

which is not only put the orientation into material aspect in gaining income, but 

also into environment and social responsibilities. 

Keywords: Accounting, SME, Phenomenology, Duality, Business Success  
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Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil „aalamiin. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan 

selain rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Shalawat  dan salam  tercurahkan 

kepada  Rasulullah  Muhammad  SAW sebagai tuntunan  umat manusia  di  muka  
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Malang). Tesis ini sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Sains 

Akuntansi (MSA) pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang.   

Penulisan tesis ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap realita 

UKM yang semakin berkembang. Perkembangan UKM bagaikan bunga yang 

bermekaran, tumbuh dan berkembang di mana-mana, namun selanjutnya bunga-

bunga tersebut cepat layu dan tergerus persaingan yang semakin kompetitif. 

Setelah menyelami lebih dalam, salah satu hambatan yang mengakibatkan timbul 

tenggelamnya UKM adalah masih lemahnya sistem pencatatan akuntansi yang 

dimiliki. Namun dibalik ini semua, terdapat beberapa UKM yang terus 

mempertahankan eksistensinya baik dalam pasar nasional ataupun internasional. 

Di kota Malang, salah satu UKM berkembang adalah UKM Garuda Jaya. UKM 

Garuda Jaya mampu menunjukkan pertumbuhannya selama 7 tahun perjalanan. 

Karena hal inilah, penulis merasa tergelitik menyelami praktik akuntansi dan 

perannya dalam menunjang keberhasilan UKM Garuda Jaya tersebut. 

Penulis berharap semoga tulisan ini memberikan manfaat baik bagi penulis 

ataupun rekan-rekan yang membacanya. Dengan segala keterbatasan yang 

dimiliki, penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga 

kritik dan saran yang membangun masih sangat diharapkan baik bagi penulis atau 

peneliti yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang penelitian ini bermula dari kesadaran peneliti dalam 

mengamati realita keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih 

dominan dibandingkan dengan usaha besar (UB) dalam perekonomian Indonesia. 

Namun, keberadaan UKM yang semakin dominan ini tetap tidak diikuti dengan 

penerapan praktik akuntansi yang baik dalam menjalankan usahanya. Sebenarnya, 

seperti pada perusahaan berskala besar, akuntansi pada UKM juga memiliki 

peranan penting dalam menjalankan usaha. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa akuntansi merupakan faktor penting dalam kesuksesan usaha (Marius, 

Denis & Florina, 2012; Achmad, 2012; Ediraras, 2010; dan juga Mbogo, 2011) 

dan juga sebagai sumber informasi dalam rangka memperoleh kredit (Anggraeni, 

2012; serta Arief, 2010). Banyak penelitian tentang praktik akuntansi 

membuktikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia adalah 

kelemahan menerapkan pencatatan akuntansi (Arief, 2010; Anggraeni, 2012; 

Hanum, 2013; Ediraras, 2010; Armando, 2013; Andriani, Atmaja & Sinarwati, 

2014; serta Sofiah & Murniati, 2014). Sekalipun pencatatan akuntansi telah 

dilakukan namun kebanyakan UKM masih melakukan pencatatan akuntansi ala 

kadarnya  (Hanum, 2013).  

UKM sendiri memiliki berbagai macam definisi. Di Indonesia, definisi 

UKM merupakan kriteria ukuran usaha yang didasarkan pada 

kebijakanPemerintah melalui UU no. 20 tahun 2008 dan Badan Pusat Statistik 

(BPS). Adapun kriteria usaha tersebut pada tabel berikut (tabel 1.1). 
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Tabel 1.1 Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 

Lembaga Indikator Mikro Kecil Menengah 

BPS Tenaga Kerja <5 orang 5-19 Orang 20-99 Orang 

UU. no 20 

tahun 2008 

Kekayaan ≤50juta 50juta-500juta 500juta-

10.000juta 

Penjualan ≤300juta 300juta-

2.500juta 

2.500juta-

50.000juta 

Sumber: data diolah, BPS & UU. No Tahun 20 Tahun 2008 

 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan memaparkan latar belakang 

penelitian yang mencakup lima bagian, diawali dengan penjelasan tentang 

dominasi peran UKM dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan 

menjelaskan mengenai akuntansi sebagai kewajiban bagi UKM dan peran 

akuntansi dalam dinamika kehidupan UKM. Penjelasan ditutup dengan 

pemaparan mengenai keberadaan dan tantangan UKM di Kota Malang. Untuk 

melengkapi latar belakang ini, peneliti akan menunjukkan batasan-batasan 

penelitian.  

1.1.1. UKM sebagai Aktor Utama: Dominasi UKM dalam Panggung 

Perekonomian Indonesia  

Dominasi UKM dapat dilihat dari prosentase unit usaha UKM yang 

mencapai 99,99% setiap tahunnya, sedangkan unit usaha besar (UB) hanya 

sebesar 0,1%. UKM juga memberikan sumbangan paling besar dalam 

memberikan kesempatan kerja, yaitu sebesar 97% pertahunnya dari total tenaga 

kerja.  Lebih lanjut, UKM juga memberikan kontribusi signifikan untuk produk 

domestik bruto (PDB) yang menunjukkan lebih dari 55% setiap tahunnya. 

Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan jelas sebagaimana terlihat 

dalam tabel 1.2. 

Fakta tersebut diperkuat dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya. 

Peran UKM dalam pembangunan ekonomi domestik dan pemberdayaan 
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masyarakat sangat penting, terutama dalam penyediaan tenaga kerja, sebuah 

pembangkit utama atau kedua pendapatan rumah tangga, sumber penghasilan bagi 

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam mempercepat perubahan struktural pemerataan, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan 

stabilitas ekonomi pada khususnya, pencipta pasar baru dan inovasi (Ratnawati & 

Hikmah, 2012; Tambunan, 2008; Munizu, 2010; Adriana, Brahmayanti, & 

Subaedi, 2010; Urata, 2000). Merujuk pendapat Tambunan (2006), UKM 

dianggap sebagai industri yang hebat, karena memberikan kontribusi signifikan 

untuk produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan industri besar (Meutia 

& Ismail, 2012).  

Tabel 1.2 

Perbandingan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan PDB antara UKM dan 

Usaha Besar (UB) di Indonesia (2010-2012) 

 
Indikator Satuan TAHUN 

2010 2011 2012 

Total % Total % Total % 

Unit Usaha 

UKM 

UB 

Unit 54.119.971 

54.114.821 

5.150 

 

100,53 

0,01 

55.211.396 

55.206.444 

4.952 

 

99,99 

0,01 

56.539.560 

56.534.592 

4.968 

 

99,99 

0,01 

Tenaga Kerja 

UKM 

UB 

Orang 100.991.962 

98.238.913 

2.753.049 

 

97,27 

2,73 

104.613.681 

101.722.458 

2.891.224 

 

97,24 

2,76 

110.808.154 

107.657.509 

3.150.645 

 

97,16 

2,84 

PDB atas Harga Berlaku 

UKM 

UB 

Milyar 6.068.762,8 

3.411.574,7 

2.657.188,1 

 

56,22 

43,78 

7.445.344,6 

4.321.830,0 

3.123.514,6 

 

58,05 

41,95 

8.241.864,3 

4.869.568,1 

3.372.296,1 

 

59,08 

40,92 

PDB atas Harga Konstan 

UKM 

UB 

Milyar 2.217.947,0 

1.282.571,8 

935.375,2 

 

57,83 

42,17 

2.377.110,0 

1.369.326,0 

1.007.784,0 

 

57,60 

42,40 

2.525.120,4 

1.451.460,2 

1.073.660,1 

 

57,48 

42,52 

Sumber: Data UKM diolah, BPS dan Kementerian Koperasi & UKM  

Untuk  UKM  yang  sudah  go  international, UKM bahkan mampu  

memberikan  sumbangan  dalam menjaga neraca pembayaran melalui upayanya 

dalam menghasilkan ekspor (Ediraras, 2010., Harahap, 2014). Selain pendapat di 

atas, UKM juga memiliki kemampuan potensial untuk menurunkan angka 

koefisien gini atau meningkatkan pemerataan pendapatan di Indonesia yang saat 
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ini berada di kisaran 0, 43. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Puspayogo (2015) 

yang dilaporkan oleh Rosadi (2015) sebagai berikut:  

“Pemberdayaan dan pemberian peran yang lebih besar kepada koperasi 

dan UKM sangat potensial memeratakan distribusi pendapatan alias 

menurunkan angka koefisien gini. Pertumbuhan ekonomi harus selaras 

dengan pemerataan, pertumbuhan ekonomi naik gini rasio harus turun 

kalau tidak berarti ada yang salah padahal pemerataan kesejahteraan harus 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.”  

 

Lebih dari itu, kontribusi dominan UKM pada perekonomian Indonesia 

dapat dilihat ketika Indonesia ditimpa krisis ekonomi. Pada saat perusahaan besar 

dibangga-banggakan dan menjadi sandaran perekonomian justru tidak mampu 

bertahan, sebaliknya UKM justru mampu bertahan bahkan berkembang. Munizu 

(2010) melaporkan bahwa ketika di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor 

koporat dan BUMN berlangsung lamban, sebaliknya sektor UKM menunjukkan 

perkembangan yang terus meningkat bahkan UKM mampu menjadi penopang 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

Seakan mempertegas pernyataan di atas, Harahap (2014) menyatakan 

bahwa UKM di Indonesia dianggap menjadi salah satu penggerak perekonomian 

rakyat yang tangguh, mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap bertahan 

dalam menghadapi perubahan dunia usaha sejak krisis moneter yang dihadapi 

Indonesia tahun 1998 yang dilanjutkan dengan krisis global pada tahun 2007-

2008. Ketangguhan UKM ini membawa UKM menjadi salah satu kunci bangsa 

Indonesia keluar dari krisis melalui peranannya, yaitu menyediakan lapangan 

pekerjaan dan menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat (Anggraeni, 

2012). Perjalanan perekonomian sejak dilanda krisis memang merupakan 

momentum yang tepat untuk melihat kekuatan UKM, yaitu UKM mampu 
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melakukan penyesuaian segera, serta mampu bertahan terus dengan kegiatan yang 

sama.  

Kebertahanan dan kedominanan UKM dalam membangun kekuatan 

ekonomi negara karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain: Cukup 

fleksibel dan sangat mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan 

pasar, menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor 

bisnis  lainnya, memiliki  diversifikasi  yang  luas, kemampuan mengembangkan 

modal sendiri, kemampuan untuk membayar pinjaman dengan bunga yang tinggi  

dan hanya sedikit melibatkan birokrasi (Narsa, Widodo & Kurnianto, 2012; dan 

juga Hamdani & Christina, 2012).  

Peranan UKM yang sangat penting dan dominan dibandingkan dengan 

perusahaan berskala besar dalam perekonomian Indonesia mendorong peneliti 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai UKM, khususnya terkait dengan 

akuntansi. Pengetahuan lebih dalam mengenai praktik akuntansi pada UKM tentu 

menjadi celah yang sangat menarik untuk diteliti mengingat UKM hanya sebuah 

perusahaan berskala kecil dengan sumber daya yang terbatas, tidak seperti pada 

perusahaan berskala besar dengan sumber daya pendukung yang memadai.    

1.1.2. Praktik Akuntansi sebagai Kewajiban bagi UKM  

Di Indonesia, sebenarnya kewajiban penyelenggaraan catatan akuntansi 

yang baik bagi UKM telah diatur dalam peraturan Undang-undang  Usaha  Kecil  

No.  9  tahun  1995  dan  Undang-undang  perpajakan (Hanum, 2013; Wahyudi, 

2009).  Pasal 28 ayat 7 KUP menyatakan bahwa pembukuan  harus  

diselenggarakan  dengan cara  atau  sistem  yang  lazim  dipakai  di  Indonesia, 
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misalnya  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan, kecuali  peraturan  

perundang-undangan  perpajakan menentukan  lain.  

Namun, penerapan SAK memberikan  bukti  bahwa  terdapat overload  

standar akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, 

yaitu terjadi ketika standar laporan yang ada dirasa tidak sesuai  dengan  

kebutuhan  usaha,  terdapat  beberapa  item dan poin dalam standar laporan 

keuangan yang tidak diperlukan serta  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  usaha  

yang  dijalankan, sehingga  pemilik  merasa  tidak  perlu  untuk  mengikuti  

standar tersebut (Armando, 2013., Sofiah et al, 2014., Wahyudi, 2009). Terkait 

dengan permasalahan tersebut, sebenarnya IASB (International  Accounting  

Standards  Board)  telah mengeluarkan  sebuah  discussion  paper  untuk 

pengembangan standar akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM 

(Hanum, 2013, dan Sofiah et al, 2014). Di Indonesia sendiri, IAI telah 

menyesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro  dan  kecil  dengan  membuat  

standar  akuntansi  khusus yakni  SAK ETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik) yang telah berlaku efektif per 1 Januari 2011.    

Kehadiran SAK ETAP ini diharapkan dapat  menjadi  suatu  pedoman 

pelaporan  keuangan  bagi  UKM, sehingga UKM lebih mudah  menyajikan laporan 

keuangan, serta memberikan solusi terbaik bagi permasalahan  internal perusahaan,  

khususnya bagi  manajemen  yang  hanya melihat  hasil  laba  yang  diperoleh  

tanpa  melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Sofiah et al, 2014). Walaupun 

SAK ETAP telah dihadirkan untuk tujuan mempermudah UKM, namun pada 

praktiknya kebanyakan pengusaha kecil tetap tidak menerapkan dan memanfaatkan 

informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Hanum, 2013). Kewajiban 
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akuntansi bagi UKM tersebut mendorong peneliti ingin mengetahui apakah praktik 

akuntansi yang dilakukan oleh UKM unggulan sudah memenuhi kaidah peratuan 

akuntansi yang berlaku.  

1.1.3. UKM dan Akuntansi: Memahami Peran Akuntansi dalam Dinamika 

Kehidupan UKM  

Akuntansi adalah sebuah fenomena. Akuntansi terus mengalami 

perkembangan mengikuti perubahan dunia bisnis dan lingkungan ekonomi yang 

semakin kompetitif. Akuntansi memiliki konsep yang terus berkembang serta 

mampu mendefinisikan kembali diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, 

akuntansi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang pemikiran. Grady (1965) 

sebagaimana ditulis oleh Nofianti (2012) menyatakan: 

“Accounting is the body of knowledge and fuctions concerned with 

systematic originating, authenticating, recording, classifying, 

summarizing, analizing, interpreting, and supplying of dependable and 

significant information covering transactions and events which are, in part 

at least, of a financial caracter, required for the management and 

operation of an entity and forreports that have to be submitted there on to 

meet fiduciary and other responsibilities”. 

Melalui pemikirannya, Atmadja (2013) menekankan bahwa akuntansi merupakan 

sistem pengetahuan yang mengatur interaksi masyarakat untuk menyajikan 

informasi keuangan, di mana pada tahap selanjutnya berperan penting dalam 

proses pengambilan keputusan usaha. Lebih lanjut, akuntansi juga diartikan 

sebagai sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan ataupun memberikan 

makna dan nilai terhadap suatu keadaan yang direfleksikan melalui tindakan 

pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pola pemikiran di atas, 

dapat dikatakan akuntansi sebagai ilmu memberikan pengaruh yang cukup besar 

bagi setiap peristiwa ekonomi. Begitupun pada dinamika kehidupan UKM, 
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akuntansi memberikan ruh pada setiap fenomena ekonomi yang terjadi pada 

UKM. 

Akuntansi merupakan satu kesatuan yang utuh bagi suatu organisasi. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Jensen (1983) sebagaimana ditulis oleh Djamhuri 

(2011) yang menyatakan: 

“Accounting is an integral part of the structure of every organization, and 

a fundamental understanding of why accounting practices evolve as they do and 

how to improve them requires a deeper understanding about organizations than 

now exists in the social sciences”. 

 

Oleh karena itu, sebuah praktik akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

yang menaunginya, karena akuntansi berhubungan dengan sistem yang dibuat 

oleh manusia. Hal ini senada dengan pernyataan Atmadja (2013), yaitu praktik  

akuntansi  tidak  dapat dipisahkan  dari  budaya atau kebiasaan di mana  akuntansi  

tersebut  dipraktekkan. Nofianti (2012) menambahkan bahwa akuntansi  

berhubungan dengan suatu sistem ciptaan manusia yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penjelasan di atas menjadikan sebuah 

praktik akuntansi memiliki makna tersendiri bagi setiap pelakunya dan bagaimana 

akuntansi dipraktikan juga tergantung dari lingkungan setiap pelakunya. Praktik 

akuntansi pada UKM sendiri selalu dihubungkan dengan pengelolaan keuangan 

usaha, angka, perhitungan, serta laporan (Syariati, 2012). 

Informasi akuntansi berperan penting baik bagi pihak internal ataupun 

pihak eksternal UKM. Bagi pihak internal, akuntansi digunakan untuk 

menganalisa manajemen internal usaha, perhitungan biaya persediaan, sebagai 

dasar negosiasi harga jual dengan klien potensial, keputusan produksi, 

mengerjakan atau melayani jasa, menggambarkan anggaran belanja untuk 

berbagai tipe aktivitas yang berbeda, beban, subunit, kontrol biaya, dan juga 
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menyediakan informasi yang berguna bagi proses pembuatan keputusan (Marius 

et al., 2012).  Hal ini dapat dilihat bahwa akuntansi pada tahap selanjutnya 

menyediakan  informasi  yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan keuangan  suatu  perusahaan, serta memiliki  kemampuan mengukur  

dan mengomunikasikan tentang kegiatan ekonomi yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam memecahkan masalah ekonomi (Armando, 2013; 

dan Sofiah et al, 2013). Akuntansi dianggap sebagai fasilitator kontrol yang 

penting bagi seluruh tahap siklus hidup organisasi, di mana termasuk 

perencanaan, koordinasi, komunikasi, evaluasi, tindakan dan mempengaruhi 

(Mbogo, 2011).  

Selanjutnya, Hanum (2013) menyatakan bahwa informasi akuntansi juga 

diperlukan bagi pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan UKM, seperti 

Pemerintah dan Kreditur (bank). Salah satu tantangan yang dihadapi UKM dalam 

mengembangkan usahanya adalah modal, maka bagi kebutuhan eksternal UKM 

akuntansi dapat membantu perolehan kredit melalui penyediaan tolok ukur kinerja 

usaha dalam bentuk laporan keuangan (Syariati., 2012). Bank merupakan salah 

satu sumber modal terbesar seharusnya dapat dimanfaatkan UKM untuk 

menyelesaikan masalah permodalannya, namun dalam praktiknya sering dijumpai 

bahwa UKM mengalami kegagalan dalam pengajuan kredit ke bank, karena 

belum/tidak adanya penyelenggaraan informasi akuntansi (Hanum., 2013). 

Walaupun UKM menghasilkan laba yang besar, tidak menjadi jaminan 

mendapatkan pinjaman dari Bank karena UKM tersebut tidak dapat menunjukkan 

bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan 

(Anggraeni, 2012). Oleh karena itu, pihak kreditur pada umumnya memerlukan 
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laporan keuangan untuk melihat kinerja usaha tersebut sebagai bahan 

pertimbangan untuk memberikan kredit ataupun tidak (Arief, 2010).  

Peran akuntansi keuangan sangat penting bagi UKM juga diungkapkan 

oleh Zachra (2011) dengan mengacu pada pernyataan Syamsiah (2011): 

“Usaha mikro memiliki fleksibilitas pertumbuhan yang tinggi. Dalam 

waktu singkat, mereka bisa tumbuh pesat. Sayangnya, karena tidak ada 

pembukuan, pertumbuhan usaha menjadi tidak maksimal. Kita tidak punya 

data soal omset sebenarnya. Jumlah piutang, utang dan peralatan kantor 

tidak didata. Akibatnya, bank pun sulit untuk membantu.” 

 

Dengan meminjam tulisan Randall dan Horsman (1998), Mbogo (2011) 

menjelaskan bahwa kurangnya informasi akuntansi memberikan kontribusi 

terhadap kegagalan UKM. Tanpa adanya informasi akuntansi, masalah-masalah 

yang seharusnya dapat dihindari atau dipecahkan justru dapat menjadi penyebab 

kegagalan UKM. Apabila pencatatan akuntansi tidak dilakukan secara baik dan 

benar, maka masalah akan timbul bahkan jika tidak terdapat pencatatan sama 

sekali karena pemilik UKM akan menetapkan keputusan berdasarkan perkiraan 

tanpa memiliki dasar yang kuat untuk keputusannya tersebut (Amanah., 2012). 

Peran akuntansi yang begitu penting bagi keberlangsungan usaha UKM juga 

menjadi suatu hal yang menarik minat peneliti untuk mengamati tentang 

kontribusi akuntansi bagi keberhasilan usaha UKM. 

1.1.4. Keberadaan dan Tantangan UKM di Kota Malang 

Keberadaan UKM di Kota Malang dapat dikatakan terus mengalami 

perkembangan. Pak Winarto, salah satu pejabat pada bagian divisi UKM 

menjelaskan bahwa keberadaan UKM di kota Malang sebenarnya sudah 

menembus sekitar 900an unit usaha, namun sayang hanya 500an unit usaha yang 

terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Malang. 
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UKM di kota Malang terdiri dari berbagai macam usaha seperti makanan 

minuman, handcraft, anyaman, fashion, mebel, keramik, dan lain-lain. Jumlah unit 

usaha UKM di Kota Malang menembus angka 500 unit usaha sampai dengan 

tahun 2013. Pada tahun 2014 terdapat peningkatan sebesar 249 unit usaha yang 

tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan 

Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan 

Sukun (Tabel 1.3).  

        Tabel 1.3 Data Jumlah UKM di Kota Malang 
Kecamatan Satuan Tahun 

s.d 2013 2014 

Blimbing Unit 138  188 

Kedungkandang Unit 69 144 

Klojen Unit 75 89 

Lowokwaru Unit 111 186 

Sukun Unit 107 142 

Total 500 749 

Sumber: Data UKM diolah, Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Malang 

(2015) 

 

Perkembangan UKM di Kota Malang memberikan kontribusi yang besar 

terhadap penyerapan tenaga kerja ataupun pendapatan masyarakat lokal, 

mengingat banyaknya pengangguran dan  tidak  semua  orang  memiliki  latar 

belakang  pendidikan  yang tinggi  untuk memperoleh  pekerjaan. Selain itu, 

UKM di kota Malang juga dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pertiwi, Gani & Said, 2012). Perkembangan 

UKM di kota Malang tidak terlepas dari peran serta Pemerintah yang terus 

melakukan pembinaan melalui Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini juga dapat 

dilihat berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Winarto yang  

mengatakan bahwa: 

 “Dinas Koperasi dan UKM sendiri membina UKM yang belum berhasil 

untuk menuju lebih berhasil” 
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Seiring dengan semakin pentingnya peran UKM dalam pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi di Kota Malang, banyak tantangan yang harus dihadapi 

oleh UKM.  Bapak Winarto dan salah satu staffnya menjelaskan bahwa terdapat 

lima permasalahan utama yang dihadapi oleh UKM di Kota Malang yaitu 

pemasaran, kualitas, packing, modal, dan pembukuan yang masih lemah. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa permasalahan 

UKM di Kota Malang antara lain adalah  permodalan, pemasaran, pengelolaan 

keuangan yang masih lemah dan kurang professional (Pertiwi et al., 2012; 

Indrawati, 2012; dan Armando, 2013).  

Seakan memperkuat penjelasan sebelumnya, Indrawati (2012) 

membuktikan kendala yang dihadapi oleh UKM di Kota Malang dalam hal 

mengelola keuangannya adalah dengan tidak adanya pemisahan antara keuangan 

untuk usaha dan keuangan untuk rumah tangga. Kebanyakan UKM hanya 

mencatat berapa uang yang masuk dan keluar kemudian diselisihkan. UKM 

menjadikan selisih sebagai keuntungan yang diperoleh. Sebagian besar dari UKM 

merasa puas jika keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan 

keuntungan sebelumnya. Armando (2013) juga menegaskan bahwa banyak 

pengelolaan keuangan dari pelaku UKM hanya sampai pada pengumpulan bukti 

transaksi, kemudian melanjutkan dengan mencatat dan perhitungan transaksi 

tanpa membuat laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak 

Winarto yang mengungkapkan 

 “Sebenarnya UKM sudah pandai untuk menjalankan usaha, namun 

masalah pembukuan/pencatatan masih belum pandai, terkadang uang 

usahanya katut dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga”.   

 



 

13 
 

 

Beberapa hal yang menyebabkan masih lemahnya akuntansi dalam UKM 

yaitu kurangnya UKM menguasai sistem keuangan yang memadai dan kurangnya 

pemahaman UKM akan pentingnya menyusun laporan keuangan suatu usaha 

(Andriani et al, 2014; Sofiah et al., 2014; Narsa et al., 2012), karena hal yang 

lebih penting bagi UKM adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak 

tanpa repot menerapkan akuntansi (Andriani et al., 2014). Pengaruh dari 

kurangnya pemahaman UKM akan pentingnya akuntansi mungkin tidak terlihat 

jelas, namun tanpa adanya sistem akuntansi yang baik berpengaruh terhadap 

keberlangsungan UKM. Pernyataan ini senada dengan ungkapan Senior Manager 

Learning Center Group Mandiri, Maryana Syamsiah yang dilaporkan oleh Zachra 

(2011)  

“Selera pembeli terus berubah, pesaing bertambah banyak, harga bahan baku 

dan peralatan juga berubah. Jika kita sebagai pelaku usaha tidak dapat 

menyikapi ini dengan baik melalui perancanaan masa depan, usaha terancam 

goyang. ………“Usaha mikro memiliki fleksibilitas pertumbuhan yang 

tinggi. Dalam waktu singkat, mereka bisa tumbuh pesat. Sayangnya, karena 

tidak ada pembukuan, pertumbuhan usaha menjadi tidak maksimal.” 

 

Dibalik masih lemahnya pencatatan akuntansi di lingkungan UKM kota Malang 

yang semakin berkembang sangat menarik minat peneliti untuk mengetahui 

praktik akuntansi di UKM yang telah menjadi unggulan. 

1.1.5. Orientasi Internal: Menarik Garis Batas Penelitian   

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, akuntansi memiliki 

peran baik bagi kebutuhan internal ataupun kebutuhan eksternal suatu UKM. 

Informasi akuntansi digunakan untuk mendukung perencanaan strategis, 

pengendalian, dan juga pengambilan keputusan yang diperlukan bagi internal 

perusahaan, sedangkan bagi eksternal perusahaan informasi akuntansi keuangan 

dibuat sebagai bentuk tanggungjawab kepada para pemangku kepentingan serta 
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informasi diberikan dalam rangka membantu pemangku kepentingan mengambil 

keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas, akuntansi memiliki tujuan akhir untuk 

kontrol dan pengambilan keputusan (Taipaleenmaki & Ikaheimo, 2013).   

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberi batasan pada arah praktik 

akuntansi yang berorientasi dalam pemenuhan kebutuhan internal UKM. Mbogo 

(2011) membuktikan bahwa kemampuan pemilik/ manajer dalam akuntansi 

memengaruhi proses pembuatan keputusan untuk kesuksesan dan pertumbuhan 

UKM. Seakan memperkuat temuan Mbogo (2011), Ahmad (2012) menemukan 

responden sepakat bahwa praktik akuntansi memiliki peran yang spesifik dalam 

membantu UKM untuk perencanaan, kontrol, evaluasi kinerja, optimalisasi 

penggunaan sumber daya, membantu pengambilan keputusan, serta memperbaiki 

komunikasi. Lebih lanjut, akuntansi menjalankan tugasnya untuk membantu 

UKM dalam menyelesaikan segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi. 

Peran akuntansi terus mengalami perkembangan bagi perusahaan, akuntansi akan 

memberikan apa yang manajer butuhkan dan inginkan. Ahmad (2012) melalui 

penelitiannya menemukan bahwa akuntansi memainkan peran penting dalam 

pengelolaan UKM di Malaysia untuk merencanakan, mengendalikan, 

mengevaluasi kinerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, membantu 

dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan komunikasi.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan 

situs penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan tiga usaha mikro 

manufaktur makanan yang berbeda di Kota Malang sebagai informan penelitian 

(Dian, 2012), sedangkan penelitian ini memilih hanya fokus pada salah satu UKM 

yang telah menjadi unggulan di Kota Malang sebagai informan penelitiannnya. 
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Selanjutnya, strategi, situs, dan lokasi penelitian juga menjadi perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya (Ediraras, 2010) lebih memilih 

menggunakan strategi penelitian survey pada 110 UKM di wilayah Depok, 

sedangkan penelitian ini menggunakan strategi studi kasus pada salah satu UKM 

unggulan di Kota Malang. Alasan peneliti menggunakan studi kasus pada salah 

satu UKM unggulan di Kota Malang karena peneliti menganggap UKM yang 

sudah menjadi unggulan berarti UKM tersebut telah berkembang pesat dan 

berhasil dalam menjalankan usaha.  

Akhirnya, pemahaman mengenai isu akuntansi pada UKM ini penting 

untuk mengetahui seberapa jauh akuntansi dapat membantu keberlangsungan 

usaha UKM dan menunjang keberhasilan usaha UKM. Penelitian ini diharapkan 

dapat membantu pengusaha UKM dalam menyelenggarakan praktik akuntansi 

sesuai kebutuhan usahanya. Selanjutnya, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan 

untuk memberikan generalisasi atas praktik akuntansi pada perusahaan lain. 

1.2 Motivasi Penelitian  

Terdapat beberapa alasan peneliti tertarik untuk meneliti topik ini adalah 

sebagai berikut. 

Pertama, dominasi keberadaan UKM lebih dari 90% dan kontribusi UKM 

yang besar dibandingkan dengan UB dalam perekonomian Indonesia menggugah 

keinginan untuk mengetahui lebih dalam mengenai UKM, khususnya terkait 

dengan pencatatan akuntansi. 

Kedua, peneliti melihat fenomena keberadaan UKM yang semakin 

berkembang masih diikuti dengan kendala masih lemahnya praktik akuntansi 

karena UKM hanya memiliki sumber daya terbatas, tidak seperti pada perusahaan 
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besar yang memiliki sumber daya memadai sehingga praktik akutansi pada posisi 

yang lebih baik. Namun, ditengah-tengah lemahnya praktik akuntansi pada UKM, 

tetapi terdapat beberapa UKM di Kota Malang yang mampu menunjukkan 

keberhasilan usahanya. Ketimpangan antara lemahnya praktik akuntansi dan 

keberhasilan UKM menjadi celah yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui 

keterlibatan praktik akuntansi bagi keberlangsungan usaha pada salah satu UKM 

unggulan di Kota Malang.  

1.3 Permasalahan  

Berdasarkan argumentasi pada latabelakang di atas, maka permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana praktik dan peran akuntansi pada UKM Garuda Jaya? 

2. Apakah praktik akuntansi berperan penting (atau tidak berperan penting) bagi 

keberlangsungan usaha UKM Garuda Jaya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Senada dengan permasalahan penelitian yang diajukan di atas, maka tujuan 

dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Memahami lebih dalam mengenai praktik dan peran akuntansi pada UKM 

Garuda Jaya. 

2. Mengetahui penting (atau tidak pentingnya) peran praktik akuntansi bagi 

keberlangsungan usaha UKM Garuda Jaya. 

1.5 Kontribusi Penelitian  

1.5.1 Kontribusi Teoritis  

Temuan dari eksplorasi terhadap praktik-praktik akuntansi yang bersumber 

dari pengalaman murni individu yang terlibat di dalamnya, secara teoritis dapat 



 

17 
 

 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam penerapan 

akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah pustaka bagi akademisi, praktisi, ataupun peneliti 

yang ingin memahami akuntansi dari perspektif teori sosial. 

1.5.2 Kontribusi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan masukan dan 

pengetahuan bagi UKM dalam menjalankan praktik akuntansi untuk menunjang 

keberhasilan usahanya. Selain itu, Peneliti juga berharap hasil penelitian dapat 

dijadikan titik tolok perhatian pemerintah maupun akademisi atas keberadaan 

UKM melalui pelatihan akuntansi yang juga dibutuhkan bagi UKM. 
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BAB II 

  METODE PENELITIAN 

Tujuan bab ini adalah mendiskusikan metodologi penelitian yang dijadikan 

dasar oleh peneliti. Penjelasan pada bab ini dibagi menjadi empat subbab. 

Penjelasan akan diawali dengan upaya pencarian arah penelitian. Bab ini akan 

ditutup dengan penjelasan peneliti mengenai desain penelitian yang dilengkapi 

dengan diagram alur sistematika penelitian. 

2.1. Upaya Pencarian Arah Penelitian 

Manusia diberikan anugerah rasa dan akal sebagai makhluk hidup, dari 

rasa tercipta keingintahuan manusia dalam berbagai hal kehidupan, kemudian akal 

berperan mengorganisasikan segala pemikiran yang hadir dalam rangka mencari 

jawaban. Dari sinilah sebuah penelitian lahir dan dimulai. Selanjutnya, paradigma 

hadir sebagai lensa yang dapat digunakan dalam memandang suatu permasalahan 

penelitian yang dipengaruhi oleh pola berpikir dan pandangan yang mendasari. 

Mengutip Guba (1990) sebagaimana ditulis oleh Denzin & Lincoln (2011), 

paradigma merupakan seperangkat kepercayaan dasar yang memandu tindakan.  

Terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian yaitu 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada 

landasan paradigma positivistik, di mana secara ontologi melihat realitas hanya 

permukaan semata dan epistemologinya bersifat dualis atau objektivis, yakni 

menemukan kebenaran yang tampak (Audifax, 2008). Noeng (2000) menyatakan 

bahwa positivistik adalah berfikir spesifik, berfikir tentang empiri yang teramati, 

terukur, dapat dieliminasi dan dimanipulasi, serta dilepas dari satuan besarnya. 

Sebaliknya, Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai 

keunikan dalam lingkungan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural 
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setting yang holistik, komplek dan rinci dengan maksud menginvestigasi dan 

memahami fenomena apa yang terjadi serta bagaimana terjadinya (Indriantoro & 

Supomo, 2009; Denzin & Lincoln, 2011; Miles & Hubberman, 1992).  

Pada konteks penelitian ini, peneliti ingin mencari jawaban akan rasa 

keingintahuannya tentang praktik dan peran akuntansi pada UKM Garuda Jaya. 

Pada permasalahan penelitian ini, ukuran kuantitatif dan analisis data melalui 

statistik tidak dapat digunakan dalam pencarian jawaban, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini juga berdasarkan 

posisi filosofis penelitian, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi 

(Creswell, 2015; dan juga Denzin & Lincoln, 2011).  

Ontologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang watak, 

ciri-ciri dan hakikat realitas, di mana realitas bersifat beragam ketika dilihat 

melalui banyak sudut pandang (Creswell, 2015; Denzin & Lincoln, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memandang bahwa  praktik dan 

peran akuntansi pada sebuah UKM merupakan realita sosial yang didalamnya 

terdapat keteraturan yang terbentuk secara alamiah seiring dengan perjalanan 

UKM bersangkutan. Penelitian ini bertujuan menemukan kebenaran di balik 

keteraturan, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasan-batasan 

berdasarkan teori atau aturan yang ada. Oleh karena itu, fenomena praktik dan 

peran akuntansi pada UKM ini tidak cukup hanya dengan merekam hal-hal yang 

tampak saja, tetapi mencermati secara keseluruhan.  

Asumsi epistemologi merupakan fakta subjektif yang disusun berdasarkan 

pandangan partisipan (Cresswell, 2015). Penelitian ini menganggap bahwa sebuah 

praktik akuntansi pada UKM bukanlah sebuah sistem akuntansi yang bisa diteliti 
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melalui ukuran-ukuran statistik untuk melihat pengaruhnya terhadap realitas yang 

lain, melainkan sistem yang berproses dan juga melibatkan sumber daya yang 

berproses. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu realitas 

terhadap realitas yang lain, tetapi ingin mengetahui praktik akuntansi yang 

diterapkan pada UKM, serta peran akuntansi dalam menunjang keberhasilan 

usaha. Berdasarkan keyakinan ini, jawaban atas keingintahuan peneliti tidak bisa 

diketahui dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, namun hanya bisa dicapai 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti memerlukan 

pendekatan yang lebih dalam. 

Asumsi aksiologi mengakui bahwa riset itu bermuatan nilai dan terdapat 

bias (Creswell, 2015). Peneliti memandang konsep yang diperoleh dalam proses 

penelitiannya bermanfaat untuk membangun kehidupan bagi UKM yang 

berlandaskan pada nilai-nilai dasar UKM bersangkutan. Nilai-nilai yang digali 

oleh peneliti melalui interaksi dengan partisipan menghasilkan teori lokal dan 

spesifik yang mempresentasikan UKM yang diteliti. Penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk memberikan generalisasi atas praktik akuntansi UKM lain. 

Berdasarkan penjelasan mengenai asumsi filosofis yang mendasari 

metodologi penelitian, maka secara filosofis penelitian ini diletakkan dalam posisi 

sebagai penelitian dengan paradigma interpretif. Penentuan posisi penelitian ini 

berdasarkan kesesuaian pertanyaan dan tujuan penelitian dengan asumsi ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi yang peneliti yakini. Paradigma interpretif berangkat 

dari keinginan untuk mencari penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa sosial 

ataupun budaya yang berasal dari perspektif dan pengalaman orang yang akan 

diteliti (Newman, 1997). Menurut Burrell dan Morgan (1979:227) paradigma 
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interpretif meliputi cakupan yang luas atas gagasan filosofis dan sosiologis yang 

memberikan karakteristik umum untuk mencoba memahami, menjelaskan realitas 

sosial yang memiliki tujuan utama untuk mengamati pelaku yang secara langsung 

terlibat dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Pada dasarnya paradigma 

interpretif bertujuan untuk menganalisis realita sosial apa adanya serta memahami 

bagaimana realita itu terbentuk dari sudut pandang pelaku yang terlibat langsung 

dengan proses sosial tersebut  (Chariri, 2009; dan juga Ludigdo, 2007).  

Peneliti memandang praktik dan peran akuntansi pada UKM diperlukan 

penelitian secara mendalam dan utuh. Paradigma interpretif digunakan untuk 

memahami serta menjelaskan realitas apa adanya mengenai praktik dan peran 

akuntansi pada UKM dari sudut pandang informan penelitian yang terlibat dalam 

realitas tersebut. Setelah penentuan posisi filosofis dan kerangka penafsiran ini, 

tahap selanjutnya adalah pemilihan desain penelitian untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data.  

2.2. Studi Kasus sebagai Pilihan Strategi Penelitian  

Terdapat perbedaan pandangan mengenai studi kasus, Cresswell (2015) 

berpendapat bahwa studi kasus merupakan suatu metodologi, sedangkan Yin 

(1995) berpendapat bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian. Dalam 

konteks penelitian ini studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian. Menurut 

Yin (1995)  studi kasus lebih cocok digunakan dalam sebuah penelitian dengan 

kriteria, yaitu (1) pokok pertanyaan berkenaan dengan “bagaimana” dan 

“mengapa”; (2) apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 

peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki; dan (3) apabila fokus penelitiannya 
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terletak pada suatu kasus dalam kehidupan nyata, dalam konteks atau setting 

kontemporer.  

Selanjutnya, fokus perhatian penelitian studi kasus adalah fenomena dalam 

konteks ruang, waktu, dan keunikan (Yin, 1995). Creswell (2015) menyatakan 

penelitian studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem 

terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), 

melalui pengumpulan data detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber 

informasi (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan 

berbagai laporan), serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Selain itu, 

Audifax (2008) juga mengungkapkan studi kasus adalah suatu metodologi ideal 

ketika peneliti berhadapan dengan situasi yang membutuhkan pemahaman holistik 

dan hanya bisa dicapai melalui investigasi mendalam.   

Adapun beberapa alasan peneliti memilih studi kasus sebagai strategi 

penelitian. Pertama, terdapat kesesuaian jenis pertanyaan penelitian dengan 

strategi penelitian yang diungkapkan oleh Yin (1995) di atas yaitu bagaimana 

praktik dan peran akuntansi pada UKM Garuda Jaya dan kedua, fokus penelitian 

adalah isu kontemporer dalam kehidupan nyata dengan mengeksplorasi dalam 

sistem terbatas, menggunakan multisumber data, memiliki keunikan di batasan 

ruang dan waktu, yaitu penelitian ini memilih satu UKM unggulan di Kota 

malang. Isu akuntansi pada UKM merupakan isu kontemporer (kekinian), di mana 

semakin berkembangnya isu UKM dalam perekonomian Indonesia. Keunikan 

kasus ini yaitu pada saat lemahnya praktik akuntansi pada UKM menjadi salah 

satu penyebab kegagalan usaha UKM, namun salah satu UKM di kota Malang 

justru mampu menunjukkan keberhasilan usaha dan bertahan dalam persaingan 
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bisnis yang semakin kompetitif. Terakhir, penelitian ini memerlukan pemahaman 

holistik untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian, di mana hanya 

bisa dicapai melalui investigasi mendalam dan melaporkannya melalui deskripsi 

dan tema-tema. 

Yin (1995) mengidentifikasi beberapa tipe spesifik penelitian studi kasus 

yaitu exploratory, explanatory, dan descriptive. Penelitian ini merupakan 

penelitian studi kasus deskriptif, karena peneliti berupaya untuk memberikan 

gambaran praktik akuntansi yang diterapkan pada UKM serta peran akuntansi 

bagi keberhasilan usaha UKM. Selain itu, Penelitian ini merupakan penelitian 

studi kasus tunggal karena hanya berfokus pada satu kasus UKM unggulan di 

Kota Malang. 

2.3. Fenomenologi sebagai Upaya Memahami Fenomena Akuntansi pada 

UKM 

Menurut Jailani (2013) fenomenologi hadir sebagai kajian filsafat pertama 

kali oleh Edmund Husserl (1859-1938), sehingga Husserl dipandang sebagai 

bapak fenomenologi. Fenomenologi berkembang sebagai semacam metode riset 

yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu 

akuntansi, sebagai salah satu varian penelitian kualitatif dalam payung paradigma 

interpretif. Fenomenologi sendiri berasal dari bahasa yunani “phainomenon” yang 

secara harfiah berarti “gejala” atau “apa yang telah menampakkan diri” 

(Hasbiansyah, 2008). Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi 

pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari 

universal (Creswell, 2015). Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Moleong 

(2007) yang memaparkan bahwa fenomenologi merupakan pandangan berpikir 
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yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan 

interpretasi-interpretasi dunia. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Jailani 

(2013) yang menjelaskan bahwa istilah fenomenologi sering  digunakan  sebagai  

anggapan  umum  untuk  menunjuk  pada  pengalaman  subjektif  dari berbagai 

jenis dan tipe subjek yang ditemui. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

fenomenologi  secara  umum  dapat diartikan  sebagai  kajian  terhadap  fenomena  

atau apa-apa  yang  tampak. 

Pada pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya mengidentifikasi 

fenomena (“objek” dari pengalaman manusia), mengumpulkan data dari individu 

yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi 

gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut (Creswell, 2015). Fenomena 

sendiri dijelaskan oleh Hasbiansyah (2008) sebagai realitas yang menampakkan 

dirinya sendiri kepada manusia. Sementara itu, manusia melibatkan kesadarannya 

dalam menghadapi fenomena itu. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk  

hidup, tersedia  berbagai  cara untuk menginterpretasikan   pengalaman melalui 

interaksi dengan orang lain (Moleong, 2007).   

Ada dua pendekatan dalam fenomenologi yaitu fenomenologi hermeneutik 

dan fenomenologi transendental (Creswell, 2015). Melalui pemikiran Van Manen 

(1990), Creswell (2015) menjelaskan bahwa fenomenologi hermeneutik 

mendeskripsikan bahwa riset diarahkan pada pengalaman hidup dan ditujukan 

untuk menafsirkan “teks” kehidupan. Sedangkan, Fenomenologi transendental 

lebih berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari para partisipan. 

Transendental sendiri berarti “segala sesuatunya dipahami secara segar (baru), 

seolah-olah untuk pertama kalinya . 
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Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan fenomenologi 

transendental sebagai pilihan pendekatan. Peneliti memandang praktik akuntansi 

pada UKM Garuda Jaya merupakan sebuah fenomena, di mana untuk memahami 

fenomena ini peneliti berusaha mengesampingkan segala pengetahuan dan 

pengalamannya mengenai akuntansi. Proses ini disebut dengan epoche (atau 

pengurungan). Proses epoche dilakukan untuk memperoleh perspektif yang segar 

(baru) mengenai fenomena akuntansi pada UKM Garuda Jaya yang sedang 

dipelajari. Pada proses epoche ini, peneliti masuk ke dalam dunia konseptual para 

informan penelitian sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana sebuah 

fenomena akuntansi terjadi pada UKM Garuda Jaya. Pemahaman fenomena 

akuntansi pada UKM Garuda Jaya diperoleh peneliti secara langsung dari hasil 

wawancara, observasi, collecting and examining tanpa dipengaruhi oleh 

presuposisi apapun yang sebelumnya telah berkembang. Pemahaman tidak 

berhenti pada apa yang terlihat dari fenomena akuntansi pada UKM Garuda Jaya. 

Selanjutnya, Peneliti mencari makna fenomena akuntansi pada UKM Garuda Jaya 

itu sendiri melalui proses intentional analysis, di mana peneliti akan 

menghubungkan antara deskripsi tekstural (pengalaman informan) dan deskripsi 

struktural (konteks penelitian dapat dihasilkan).  

2.4. Sebuah Naskah: Desain Penelitian  

Yin (2011) mengungkapkan bahwa seorang peneliti berusaha untuk 

menggunakan sebuah desain yang kuat guna memperkuat keabsahan sebuah studi 

serta untuk memastikan bahwa data yang akan dikumpulkan mengarah ke topik 

penelitian yang dipelajari. Desain penelitian merupakan hal yang sangat penting 

pada saat melakukan penelitian. Pada bagian subbab ini peneliti akan memaparkan 
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hal-hal yang berkaitan dengan desain penelitian yaitu situs dan informan 

penelitian, jenis, sumber, cara mendapatkan dan menganalisis data. 

2.4.1. Situs dan Informan Penelitian 

Berdasarkan pada penjelasan bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa isu 

akuntansi pada UKM merupakan tema yang menarik untuk diteliti karena UKM 

semakin mendominasi pada lingkungan perekonomian Indonesia, namun 

perkembangan UKM ini tidak diikuti dengan praktik akuntansi yang baik seperti 

pada perusahaan besar, padahal akuntansi memiliki peran yang penting bagi 

berlangsungnya usaha UKM.  

Walaupun praktik akuntansi pada UKM dipercaya belum berjalan baik, 

namun terdapat beberapa UKM mampu menunjukkan keberhasilan usahanya. 

UKM ini disebut UKM unggulan. Terdapat beberapa UKM unggulan di Kota 

Malang, namun fokus penelitian ini hanya pada salah satu UKM unggulan di Kota 

Malang yaitu UKM Garuda Jaya. Terdapat beberapa pertimbangan peneliti 

memilih UKM Garuda Jaya sebagai situs penelitian, antara lain: (1) UKM Garuda 

Jaya merupakan usaha skala kecil dan menengah sesuai dengan kriteria BPS dan 

UU No. 20 tahun 2008, yaitu memiliki tenaga kerja 86 orang yang terdiri dari 6 

orang staff atau asisten pemilik dan 80 pekerja/ pengrajin, kekayaan sebesar 

±700.000.000, dan penjualan mencapai ±500.000.000;  (2) UKM Garuda Jaya ini 

merupakan salah satu dari 10 UKM unggulan di Kota Malang (Dinkop, 2015); (3) 

UKM Garuda Jaya ini memiliki pangsa pasar secara nasional di berbagai kota di 

Indonesia dan luar negeri (Dinkop, 2015); (4) Peneliti melihat keunikan dari 

UKM Garuda Jaya, di mana produk dihasilkan dengan memanfaatkan bahan baku 

bekas yang tak bernilai menjadi sebuah produk keratif yang memiliki pangsa 
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pasar luas; dan (5) UKM Garuda Jaya memungkinkan peneliti untuk memperoleh 

kemudahan akses data karena dalam penelitian studi kasus diperlukan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang suatu kasus. Dengan demikian, pemilihan UKM 

Garuda Jaya sebagai situs penelitian mampu menunjukkan fenomena sosial 

mengenai praktik dan peran akuntansi pada UKM. 

Lebih lanjut, data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari wawancara 

pada informan yang dianggap kompeten untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Penentuan informan juga ditentukan oleh kemudahan akses data. Kemudahan 

akses data diharapkan dapat berkontribusi pada perolehan pemahaman yang utuh 

atas praktik dan peran akuntansi pada UKM. Adapun informan penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

- Ibu Nanik Sriwahyuningsih, Ibu Nanik dipilih menjadi Informan utama 

sekaligus pemilik UKM Garuda Jaya. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan 

bahwa Ibu Nanik bertanggungjawab penuh atas kegiatan UKM Garuda Jaya 

dan atas keputusan usaha.  

- Ibu Dewi Dwi Ningsih, salah satu staff/ asisten ibu Nanik yang juga terlibat 

langsung dalam kegiatan usaha, baik sebagai asisten instruktur, melakukan 

pencatatan, koordinasi barang jadi dari pekerja/ pengrajin, dan melakukan 

pembelian bahan baku. 

- Ibu Lili, salah satu pekerja/ pengrajin ibu Nanik yang juga terlibat langsung 

dalam kegiatan proses produksi UKM Garuda Jaya. 

- Ibu Tina, salah satu tamu yang berkunjung di showroom UKM Garuda Jaya 

sekaligus teman ibu Nanik.  

2.4.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data  
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Dengan merujuk pada Wikipedia, Yin (2011) menyatakan: 

“Data refers to a collection of organized information, usually the result of 

experience, observation, experiment. . . . This may consist of numbers, 

words, or images, particularly as measurements or observations of a set of 

variables.” 

 

Terdapat tiga prinsip pengumpulan data, yaitu menggunakan multisumber 

bukti, menciptakan data dasar studi kasus, dan memelihara rangkaian bukti (Yin, 

1995). Pada penelitian kualitatif, data yang relevan berasal dari empat kegiatan 

berbasis lapangan yaitu wawancara, observasi, collecting and examining 

(materials), dan feelings (Yin, 2011). Dengan mengacu pada penjelasan di atas, 

maka peneliti menggunakan multisumber bukti yaitu wawancara, observasi, 

collecting and examining (materials). Penggunaan multisumber bukti dalam studi 

kasus memberi peluang kepada peneliti untuk mengarahkan diri pada isu-isu 

historis,  sikap dan observasi yang lebih luas.  

Wawancara merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Melalui wawancara, peneliti mendapatkan data berupa 

kata-kata yang memuat pengalaman informan mengenai praktik akuntansi serta 

mampu menjelaskan peran akuntansi tersebut dalam menunjang keberhasilan 

usaha UKM Garuda Jaya. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, di 

mana peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi 

beberapa area yang ingin dieksplor namun tetap memberikan kesempatan kepada 

peneliti atau informan untuk memberikan ide atau respon yang lebih detil. 

Wawancara ini dilakukan peneliti di UKM tempat dilakukannya penelitian. Topik 

wawancara diawali dengan seputar profil dan kegiatan usaha UKM bersangkutan. 

Topik ini merupakan pintu untuk mengungkap praktik dan peran akuntansi pada 

UKM Garuda Jaya yang sesungguhnya. Pada proses wawancara, peneliti masuk 
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ke dalam dunia konseptual informan sehingga peneliti mengerti dan memahami 

sudut pandang informan atas topik yang didiskusikan. 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu alat penting untuk 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2015). Peneliti 

menggunakan observasi langsung dalam melakukan penelitian ini. Dengan 

mengutip pernyataan Angrosino (2007) sebagaimana ditulis oleh Creswell (2015), 

Observasi berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra 

peneliti dengan menggunakan instrumen atau perangkat dan merekamnya untuk 

tujuan ilmiah. Peneliti melalui metode observasi ini memperoleh data berupa 

tindakan yang terkait dengan praktik dan peran akuntansi pada UKM. Peneliti 

melakukan observasi dengan mengunjungi UKM tempat penelitian dilakukan, 

peneliti melakukan pengamatan langsung kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan 

informan di showroom UKM Garuda Jaya. Metode pengamatan ini bertujuan 

mengungkap secara terperinci praktik dan peran akuntansi pada UKM Garuda 

Jaya. 

Collecting mengacu pada kompilasi dan akumulasi benda (dokumen, 

artefak, dan catatan arsip) yang terkait dengan topik penelitian (Yin, 2011). Pada 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa teks dan gambar, dokumen yang 

relevan, artikel-artikel terkait dengan topik penelitian, serta literatur lain yang 

mendukung penelitian. Kegiatan collecting and examining (materials) ini 

bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara 

ataupun observasi. 

Peneliti menggunakan bantuan media elektronik untuk mengabadikan data 

penelitian serta membuat catatan tangan. Media elektronik yang digunakan berupa 
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ponsel genggam yang dilengkapi aplikasi perekam suara untuk merekam hasil 

wawancara serta kamera untuk memotret situasi-situasi yang relevan dengan isu 

penelitian. Penggunaan media elektronik ini dilakukan setelah mendapat 

persetujuan dari pemilik UKM tempat penelitian dilakukan.  

2.4.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Seorang 

peneliti yang berperan sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, menafsirkan, menarasikan, dan membuat kesimpulan atas 

temuan. Seorang peneliti harus mampu mengintrepetasikan jawaban informan, 

menjadi “pendengar” yang baik dan tak terperangkap oleh ideologi atau 

prakonsepsinya sendiri, serta harus peka dan dapat bereaksi terhadap segala 

peristiwa yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian sehingga kualitas 

hasil penelitian tetap terjaga.  

2.4.4. Metode Analisis Data: Fenomena Akutansi yang harus diolah  

Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah 

menganalisis data untuk dimaknai dan dideskripsikan ataupun dinarasikan. Miles 

dan Huberman (1992) mengungkapkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. 

Creswell (2015) juga mengatakan bahwa proses pengumpulan data bukan proses 

yang mandiri – semuanya saling terkait dan sering kali berjalan secara serempak 

dalam proyek riset. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

transendental dalam memahami praktik dan peran akuntansi pada UKM Garuda 

Jaya, maka  teknik analisis data berhubungan erat dengan pencarian makna dan 
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hakikat dibalik fenomena praktik akuntansi melalui tahap intentional analysis. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah makna yang diberikan oleh informan yang terlibat langsung 

dalam fenomena praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya. Adapun tahapan 

analisis data penelitian ini menggunakan tahapan yang disarankan oleh Creswell 

(2015) yang telah mengembangkan pola Moustakas (1994). Irianto, Novianti, & 

Wulandari (2014) menjelaskan terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan metode 

fenomenologi meliputi reduksi fenomenologis, reduksi eidetic, dan reduksi 

transendental. Secara terperinci, proses analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Reduksi Fenomenologis 

Proses epoche mulai digunakan pada tahap ini, di mana peneliti 

mengesampingkan segala pengetahuan, pengalaman, dan penilaiannya 

mengenai praktik akuntansi. Irianto et al. (2014) menjelaskan proses inilah 

yang disebut reduksi fenomenologis, satu dari tiga tahap reduksi yang 

ditawarkan Husserl. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjaga kemurnian 

fenomena  praktik akuntansi. Pada tahap ini juga peneliti berupaya untuk 

menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh 

informan dengan melakukan horizonalisasi yaitu memeriksa data dan 

menyoroti berbagai “pernyataan penting”, kalimat, atau kutipan yang 

menyediakan pemahaman tentang bagaimana para partisipan mengalami 

fenomena akuntansi (Creswell, 2015).  Berikutnya, peneliti mengembangkan 

berbagai kelompok makna dari pernyataan penting menjadi berbagai tema. 

2. Reduksi Eidetic 
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Reduksi Eidetic bertujuan untuk menemukan eidos  atau  hakekat  atau makna  

yang  tersembunyi  dari  fenomena yang diamati (Irianto et al. 2014).  Tahap 

ini melanjutkan tahap reduksi pertama, di mana peneliti mengembangkan 

berbagai kelompok makna dari pernyataan penting menjadi berbagai unit 

makna. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses intentional analysis, di mana 

peneliti menggabungkan antara deskripsi tekstural dan deskripsi struktural. 

Sebagaimana disebutkan oleh Irianto et al. (2014) yang merujuk pada 

pemikiran Creswell (2007), dengan bahasa yang lain melalui  reduksi  eidetic 

maka  deskripsi  tekstural  (textural  description) yang merupakan pengalaman 

informan, dan deskripsi struktural (structural description)  yang  menjelaskan  

tentang  konteks penelitian  dapat  dihasilkan. Proses penggabungan oleh 

peneliti ini dengan melakukan variasi imajinasi. Variasi Imajinasi merupakan 

pencarian makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, 

kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap 

fenomena dari perspektif, posisi, peranan, dan fungsi yang berbeda (Syariati, 

2012). Tujuan dari variasi imajinasi adalah mencapai deskripsi 

strukrural/esensi dari sebuah pengalaman.  

3. Reduksi Transendental 

Tahap akhir ini merupakan tahapan kunci dalam fenomenologi transendental 

Husserl, di mana tujuannya adalah  untuk  menemukan  hakekat  atau makna 

yang sesungguhnya, murni dan utuh (Irianto et al., 2014). Pada tahap akhir 

analisis data ini, Peneliti berupaya menangkap makna dari keseluruhan 

penelitian melalui deskripsi kata-kata. Tahapan ini didasarkan pada deskripsi 

tekstural dan struktural yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian 
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peneliti menulis deskripsi gabungan yang mempresentasikan “esensi” dari 

fenomena akuntansi pada UKM. Proses ini disebut dengan struktrur invarian 

esensial, di mana peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif 

mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna 

pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat gambaran diagram alur 

sistematika penelitian (Gambar 2.1). 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Diagram Alur Sistematika Penelitian 

(Sumber: Dhanias (2015), dimodifikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data: 

Observasi, Wawancara, collecting and examining 

Data dan Fenomena praktik akuntansi 

Metode Analisis Data: 

Reduksi Fenomenologis 

Reduksi Eidetic 

Reduksi Transendental 

 

Bentuk Praktik Akuntansi pada UKM Garuda Jaya 

Esensi Praktik Akuntansi pada UKM Garuda Jaya 
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BAB III 

KEBERADAAN BISNIS: 

DARI LIMBAH MENJADI LAHAN BISNIS 

Bab ini merupakan bagian pertama pembahasan dari analisis data 

penelitian. Pada pembahasan pertama ini, peneliti memperoleh data dengan 

mengikuti dan mengamati aktivitas di UKM Garuda Jaya, serta mengumpulkan 

artikel terkait untuk mencari berbagai “pernyataan penting” yang mengungkapkan 

fenomena yang terdapat pada UKM Garuda Jaya yang disebut sebagai reduksi 

fenomenologis. Selanjutnya, peneliti mengembangkan topik yang bersifat 

tekstural dari pengalaman informan yaitu apa yang dialami oleh pelaku usaha 

dalam memaknai fenomena keberadaan UKM Garuda Jaya. Kemudian peneliti 

juga mengembangkan topik struktural dari pengalaman informan yaitu bagaimana 

pelaku usaha memahami fenomena terkait dengan pengalaman mereka dalam 

memaknai keberadaan UKM Garuda Jaya dalam suatu kondisi, situasi, dan 

konteks tertentu. Tahap ini disebut dengan reduksi eidetic, di mana dengan 

menggabungkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural akan menghasilkan 

makna yang tersembunyi dari fenomena keberadaan UKM Garuda Jaya. Secara 

sederhana analisis data mengenai makna keberadaan UKM Garuda Jaya dapat 

dilihat pada lampiran 1 (tabel 3.1). 

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk menggali tentang gambaran secara 

umum keberadaan UKM Garuda Jaya di Kota Malang. Bab ini akan diawali 

dengan penjelasan singkat mengenai perjalanan terbentuknya UKM Garuda Jaya, 

struktur organisasi sederhana yang dimiliki, hingga tujuan terbentuknya UKM 

Garuda Jaya. Bab ini merupakan langkah awal untuk memahami kegiatan usaha 

UKM Garuda Jaya. Bagi peneliti, Pengenalan keberadaan UKM Garuda Jaya
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merupakan langkah awal untuk memahami kegiatan usahanya pada tahap 

selanjutnya. 

3.1 Perjalanan Singkat Kehadiran UKM Garuda Jaya 

UKM Garuda Jaya merupakan salah satu UKM ekonomi kreatif di Kota 

Malang. Selain itu, UKM ini tercatat oleh Dinkop (2015) sebagai salah satu UKM 

unggulan di Kota Malang. UKM ini berdiri di bawah payung sebuah koperasi 

simpan pinjam dengan nama yang sama yaitu Garuda Jaya. Ide terbentuknya 

UKM ini berawal dari kebutuhan akan pekerjaan para anggota koperasi yang 

mayoritas wanita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nanik: 

“…Kita kan punya koperasi, banyak anggota wanita yang membutuhkan 

pekerjaan, akhirnya kita pengurus bergabung menjadi satu bagaimana 

memberdayakan mereka biar punya penghasilan…..” 

 

Penjelasan yang disampaikan ibu nanik di atas merupakan deskripsi struktural 

yaitu menggambarkan salah satu kondisi tertentu untuk membentuk kegiatan 

usaha. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan anggota wanita akan 

pekerjaan menjadi pertimbangan utama terbentuknya UKM Garuda Jaya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian pada tanggal 14 Maret 2009 

didirikan UKM Garuda Jaya yang diketuai oleh Ibu Nanik Sriwahyuningsih, MAP 

sendiri. Walaupun UKM Garuda Jaya sendiri masih berada di bawah payung 

koperasi, namun UKM Garuda Jaya memiliki badan hukum sendiri.  

UKM Garuda Jaya sendiri bergerak dalam bidang pembuatan kerajinan/ 

hiasan souvenir daur ulang dengan bahan baku dasar limbah lingkungan, seperti 

klobot jagung, koran bekas, serbuk kayu, kardus bekas, dan lain-lain. UKM 

Garuda Jaya berlokasi di salah satu sudut kota Malang, yaitu JL. Dirgantara II C 

No. 29-30 Malang. Tempat kegiatan usaha ini tampak seperti rumah pada 



 

36 
 

 
 

umumnya, karena memang pada dasarnya tempat  kegiatan usaha ini merupakan 

rumah tinggal dari pemilik UKM. Walaupun rumah ini juga merupakan lokasi 

kegiatan usaha, ketika peneliti melakukan pengamatan tidak ada proses produksi 

ataupun kegiatan berlangsung karena proses produksi sendiri dilakukan di rumah 

masing-masing pekerja/pengrajin UKM. Walaupun tidak terdapat kegiatan 

berlangsung, namun puluhan produk dipajang di sebagian besar bagian rumah. 

Dari depan, rumah ini tampak seperti rumah biasa dengan pagar berwarna coklat, 

namun memasuki rumah ibu nanik tidak ubahnya memasuki etalase besar tentang 

kerajinan tangan (Thoriq, 2015). Di ruang tamu, peneliti disajikan berbagai bentuk 

dan warna bunga akralik dalam pot yang ditata rapi di meja ruang dan di dalam 

beberapa almari yang terletak di setiap sudut ruang tamu (Gambar 3.1).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Berbagai Macam Produk Bunga Akralik di ruang tamu 

 

Beberapa produk bunga akralik masih tetap disajikan di sebuah ruangan 

setelah ruang tamu. Selain Bunga Akralik, terdapat beberapa jenis produk terletak 

di beberapa rak seperti gift box, dan berbagai aksesoris terbuat dari clay (Gambar 

3.2). Kemudian di ruang terakhir tepat di belakang garasi terpajang berbagai 

produk seperti berbagai bentuk bunga dari klobot jagung, berbagai bentuk 
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anyaman dari koran bekas, berbagai bentuk bunga terbuat dari benang dan sandal 

karet, berbagai bentuk vas dari serbuk kayu, dan lain-lain (gambar 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Berbagai Macam Produk Gift Box, Clay, dan Bunga Akralik di Ruang Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

    Berbagai Macam Produk di Ruang Terakhir 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan yang 

dilakukan di rumah tersebut adalah pemasaran dari produk-produk UKM Garuda 

Jaya. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, di mana Ibu Nanik 
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memanfaatkan beberapa sudut ruangan rumahnya untuk memajang berbagai 

macam produk yang dihasilkan untuk ditunjukkan kepada tamu dan lembaga yang 

berkunjung ke rumah Ibu Nanik. 

Hal tersebut dapat dilihat ketika peneliti melakukan pengamatan langsung 

di lapangan, silih berganti orang berdatangan untuk bertanya, mengobrol  ataupun 

sekedar melihat-lihat berbagai macam produk UKM Garuda Jaya. Tamu yang 

datang bukan hanya berasal dari dalam kota Malang, namun juga menjadi 

kunjungan studi banding Pemerintah Daerah ataupun kelompok masyarakat di 

luar Kota Malang. Studi banding serndiri merupakan sebuah konsep belajar yang 

dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim 

dilakukan dengan maksud untuk peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan 

sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lan 

(Syah, 2011). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, beberapa kelompok 

masyarakat yang pernah melakukan studi banding antara lain: 19 Koperasi dari 

Depok, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan, Dinas Koperasi dan 

UMKM Pemerintah Kutai, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, 

Dharma Wanita Papua, Kopuan se-Kabupaten Probolinggo, Dinas Perindagkop 

dan UMKM Papua, Atmajaya Jakarta, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bontang, 

Bank Sampah Suropati, dan bahkan rombongan Wakil Pertimbangan Presiden.  

Lebih lanjut, UKM Garuda Jaya dalam menjalankan usahanya telah di 

dukung oleh 4 pilar. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan Pembina UKM dari 

Brawijaya, Dr. Elvina Dhiaul Iftitah, Msi yang dilaporkan oleh Novianto (2015) 

dalam Radar Malang: 

“Garuda Jaya disebut UKM yang sempurna, karena telah didukung empat 

pilar yang mampu menjaga eksistensinya. Antara lain pilar akademisi (A ) 
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yang melibatkan kampus sebagai problem soving dari setiap sulit 

pengembangan, (B) Pilar bisnis yakni produk yang dihasilkan terbukti 

telah mampu menciptakan ceruk untuk peningkatan ekonomi masyarakat 

yakni bernilai jual tinggi. Lalu ada aspek Governemnt (G) yakni ada 

dukungan Pemerintah mulai dari Pemkot Malang, Pemprov Jatim, ataupun 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM, dan 

Communitty (C) yakni mampu menciptakan kelompok-kelompok 

masyarakat yang mendukung pengembangan usaha. Empat Pilar yang 

disingkat ABGC ini idealnya mutlak ada di setiap pengembangan UKM”.  

 

Dukungan-dukungan tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antara UKM 

Garuda Jaya dengan beberapa pihak, antara lain: Kementerian Koperasi RI, UPT 

Diklat Koperasi & UMKM Kota Malang, Kader Pembinaan Lingkungan Bank 

Sampah Suropati Kota Pasuruan, Pengabdian dan Kewirausahaan Masyarakat 

Brawijaya, Industri Rokok dalam Pemberdayaan Masyarakat, Balai Pelatihan 

Kerja Kota Malang, Dinas Koperasi & UMKM Kota Malang, Dinas Koperasi & 

UMKM Propinsi Jatim, Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Malang 

(BAMAG), dan juga Dharma Wanita Kota Malang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa keberadaan 

UKM Garuda Jaya telah berkembang pesat. Selain dukungan pihak eksternal, 

tentu perkembangan pesat UKM ini juga di dukung oleh internal UKM, terutama 

Ibu Nanik selaku pemilik dan pemegang tanggung jawab penuh terhadap kegiatan 

usaha UKM. Adapun pernyataan ibu Nanik yang menegaskan adanya fenomena 

struktural: 

“…Dek e sudah di zona nyaman, duit wes akeh, kalo kayak bu nanik ini 

bendino mikire yo opo carane golek duwik, yo opo carane golek duwik, jadi 

utek muter, ide iku ono ae” 

 

(Terjemahan) “…Dia sudah berada di zona nyaman, uangnya sudah banyak, 

kalau seperti ibu Nanik ini setiap hari mikir bagaimana memperoleh uang, 

bagaimana mendapat uang, jadi otak selalu berpikir sehingga ide selalu ada” 
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Pernyataan di atas bermakna bahwa kehadiran UKM Garuda Jaya sangat penting 

bagi Ibu Nanik selaku pemilik. Dalam keadaan terdesak karena kondisi keuangan, 

seseorang akan terus menggunakan akal pikiran untuk terus berpikir bagaimana 

memperoleh penghasilan, di mana dalam hal ini Ibu Nanik terus menciptakan ide-

ide kreatif dalam mengembangkan UKM Garuda Jaya. 

3.2 Struktur Organisasi Sederhana   

Struktur organisasi merupakan bagian terpenting dari sebuah organisasi. 

Robins (1996) menjelaskan bahwa suatu organisasi menetapkan bagaimana tugas 

pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Dengan kata 

lain, dengan adanya sebuah struktur organisasi yang jelas, maka pembagian tugas 

masing-masing bagian akan terbagi dengan jelas juga. Begitupun dengan UKM 

Garuda Jaya, struktur organisasi seharusnya juga merupakan suatu hal yang 

penting dalam menjalankan usahanya. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti 

belum terdapat struktur organisasi yang jelas pada UKM Garuda Jaya. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Ibu Nanik yang mengungkapkan: 

“Kalau Struktur Secara Kecil, Saya sebagai owner, di sini ada 6 orang 

pengurus, tidak ada pekerja di sini sehinga kita ngelatih-ngelatih orang,  

kerjakan di rumah jadi mereka yang menampung sirkulasi barang……Jadi 

ada Saya, Staff, dan Pengrajin” 

 

Berdasarkan penjelasan Ibu Nanik tersebut maka secara garis besar struktur 

organisasi dapat digambarkan berikut ini (Gambar 3.4). 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tim kerja UKM 

Garuda Jaya merupakan perangkat utama dari UKM Garuda Jaya sendiri yang 

langsung dipimpin oleh pemilik yaitu Ibu Nanik, sedangkan untuk 

pekerja/pengrajin berada di luar struktural organisasi namun tetap berada di 

bawah wewenang pemilik. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur organisasi 
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Garuda Jaya hanya memiliki dua tingkat vertikal yaitu pemilik dan 6 staff. 

Walaupun UKM sudah memiliki 6 orang staff, namun untuk pembagian tanggung 

jawab kerja masih belum tampak. 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Sederhana UKM Garuda Jaya 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Nanik:  

“Masih belum punya Job disk, untuk 6 staff ya job disknya untuk melatih, 

menampung, jadi misalkan kita ada pelatihan gratis….nanti dikumpulkan 

10 orang…jadi mereka yang koordinasi…pelatih, juga protokol, fungsinya 

bisa ngajarin apa, itu pertama, kedua mereka juga jadi narasumber,  

asistenku. Kalau aku ngajar ke mana-mana sebagian ada yang tak ajak. 

Kalo ngajar 50 orang aku bawa asisten 4, kmrn melatih 400 orang bawa 

asisten 20, cari yang lain, jadi ada 6 asisten utama dan pengrajin-pengrajin 

juga bisa” 

 

Keberadaan UKM Garuda Jaya juga dapat terlihat melalui struktur 

organisasi yang dimiliki. Adanya pemilik, staff, dan pekerja/ pengrajin yang 

berperan dalam kegiatan usaha membuktikan keberadaan UKM Garuda Jaya 

sendiri. Hal ini menggambarkan terdapatnya fenomena tekstural yaitu pengalaman 

pelaku usaha dalam memaknai keberadaan usahanya. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat dikatakan bahwa UKM Garuda Jaya belum memiliki pembagian tugas 

yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dengan peran dan tugas dari ke 6 staff, di 

mana ke 6 staff melaksanan tugas dan peran yang sama dalam menjalankan 

kegiatan usaha UKM yaitu sebagai pelatih, protokol, asisten, narasumber, ataupun 

koordinasi pekerja untuk menampung hasil-hasil produksi. Seorang 

PEMILIK 

STAFF 80 

Pekerja / 

Pengrajin 

STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF 

TIM UKM GARUDA JAYA 
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pekerja/pengrajin juga dapat membantu pemilik usaha untuk melakukan pelatihan.  

Selain itu, pemilik baru akan mempekerjakan stafnya sesuai dengan keperluan dan 

apabila dirasa mengalami kekurangan staf, maka pemilik akan mempekerjakan 

pekerja/pengrajin  di luar struktural UKM Garuda Jaya. Berdasarkan gambar dan 

penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa UKM Garuda Jaya 

memiliki struktur organisasi yang masih sederhana, di mana wewenang hanya 

dipusatkan kepada satu orang yaitu ibu Nanik selaku pemilik usaha. Hal ini sesuai 

dengan konsep yang ditawarkan oleh Robins (1996) yang menjelaskan struktur 

sederhana merupakan suatu organisasi yang “datar”, biasanya hanya mempunyai 

dua atau tiga tingkat vertikal, ikatan kelompok buruh yang longgar, dan 

wewenang dipusatkan pada satu individu.  

3.3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan 

Pekerjaan Baru  

Kesadaran memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar juga diungkapkan 

oleh informan penelitian. Keberadaan UKM Garuda Jaya dipandang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan 

pekerjaan dengan mencetak wirausahawan baru dan andal. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan ibu Nanik: 

“Visinya kita adalah mensuksekan banyak orang, membentuk tenaga baru, 

membuka lapangan pekerjaan…..” 

 

Pernyataan ibu Nanik ini merupakan fenomena struktural yang 

menggambarkan tujuan penting keberadaan UKM Garuda Jaya. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan yang diungkapkan Tambunan (2006) dalam Huda (2012) yang 

menjelaskan mengenai peran penting UKM, antara lain: meningkatkan ekonomi 

pedesaan, menyerap banyak tenaga kerja dari ekonomi lokal, dan memberikan 
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kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan bisnis. Peran 

penting kehadiran UKM Garuda Jaya juga di sampaikan oleh Ibu Lili: 

“…Memberdayakan masyarakat terutama untuk kalangan ibu-ibu rumah 

tangga, mereka bisa bantu meningkatkan penghasilan, membantu suami 

mencari nafkah tetapi tidak meninggalkan tugas-tugas rumah tangga…” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa dengan adanya UKM 

Garuda Jaya mampu meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan 

masyarakat. Jika dilihat dari ruang lingkup paling kecil, kehadiran UKM ini 

mampu membantu meningkatkan perekonomian keluarga yaitu menjadi sumber 

penghasilan kedua. Dengan adanya UKM ini dapat memberikan lapangan 

pekerjaan baru bagi ibu rumah tangga yang notabene tidak memiliki pekerjaan 

tetap, setidaknya mempunyai kesibukan, dan dapat membantu perekonomian 

keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjalankan tugas-tugas rumah 

tangga karena pekerjaan produksi dapat dilakukan di rumah masing-masing 

pekerja/ pengrajin. Dengan adanya tambahan penghasilan keluarga tersebut dapat 

meningkatkan kemandirian perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Tambunan (2008) yang menyatakan UKM merupakan pemain penting 

dalam kegiatan ekonomi domestik, khususnya sebagai penyedia terbesar 

kesempatan kerja, dan sebuah pembangkit sumber utama atau kedua dari 

pendapatan rumah tangga. 

Jika dilihat dari ruang lingkup lebih luas, maka keberadaan UKM mampu 

meningkatkan perekonomian masyarakat daerah pada khususnya, dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya. Keberadaan UKM Garuda Jaya dapat membantu 

mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal 
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tersebut dilakukan melalui pelatihan-pelatihan gratis yang diberikan kepada 

masyarakat umum, seperti yang diungkapkan oleh ibu Nanik: 

“….Kami itu mangkanya mengadakan pelatihan gratis di sini, pelatihan 

gratis sampai bisa sukses, sampai membentuk usaha baru, jadi kita 

mensukseskan banyak orang” 

 

Pernyataan di atas merupakan deskripsi tekstural yang menggambarkan kegiatan 

informan penelitian dalam meningkatkan perkonomian masyarakat yaitu dengan 

mengadakan pelatihan gratis di showroom UKM Garuda Jaya. Dengan adanya 

pelatihan gratis ini dapat menciptakan banyak peluang kerja bagi mereka yang 

tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi jumlah 

pengangguran di kota Malang dan meningkatkan perekonomian masyarakat.  

Lebih lanjut, Keberadaan UKM Garuda Jaya juga bertujuan menyiapkan 

masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan 

menciptakan masyarakat kreatif dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan ibu Nanik: 

“…Tujuannya adalah masyarakat memiliki keterampilan dan siap 

menghadapi masyarakat ekonomi asean (MEA)” 

 

Ungkapan di atas juga memperkuat adanya deskripsi struktural yaitu menjelaskan 

sangat pentingnya keberadaan UKM Garuda Jaya dalam ruang lingkup yang lebih 

luas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa prioritas kedepan UKM 

Garuda Jaya adalah menghadapi MEA. UKM memiliki cara tersendiri dalam 

menghadapi ekonomi global yaitu dengan menyiapkan masyarakat yang siap 

berkompetisi dan menciptakan produk-produk kreatif dari bahan yang terdapat di 

lingkungan sekitar, di mana produk-produk tersebut nantinya dapat dijual baik 

secara nasional ataupun internasional.  

3.4 Proses Rekruitmen Pekerja melalui Pelatihan  
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Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dan tidak bisa terlepaskan dari sebuah perusahaan baik perusahaan besar 

ataupun perusahaan kecil, begitupun dengan UKM Garuda Jaya. Pada dasarnya, 

SDM merupakan orang yang dipekerjakan di suatu perusahaan yang menjadi 

penggerak untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Karena tanggung jawab 

penuh terletak pada pemilik dan UKM Garuda Jaya telah memiliki 6 staff tetap 

yang membantu dalam kegiatan usaha UKM, maka UKM Garuda Jaya lebih 

berfokus untuk memperbanyak sumber daya manusia bagian produksi yaitu 

pekerja/ pengrajin. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya permintaan pasar 

baik di pasar nasional ataupun Internasional, sehingga UKM garuda Jaya 

membutuhkan lebih banyak lagi pekerja/ pengrajin. Hal ini sesuai dengan salah 

satu pernyataan ibu Nanik sebagai pemilik: 

“…Kami kewalahan memenuhi order export handycraft...mangkanya kita 

banyak melatih orang, mendidik orang, dengan harapan produksi kita 

banyak” 

 

Pernyataan di atas menegaskan bahwa permintaan pasar yang tinggi 

menjadi salah satu faktor alasan pemilik lebih fokus mencari sumber daya 

manusia pada bagian produksi. Hal ini sesuai konsep pengertian sumber daya 

manusia yang ditawarkan oleh Sumarsono (2003), di mana sumber daya manusia 

atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, SDM adalah usaha 

kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, di mana dalam hal ini 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu 

untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, SDM menyangkut manusia yang 

mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja 
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berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Tidak seperti perusahaan umumnya, di mana proses rekruitmen karyawan 

dilakukan dengan mengadakan beberapa tahap seleksi, proses rekruitmen 

karyawan UKM Garuda Jaya memiliki keunikan tersendiri. Berdasarkan 

pernyataan di atas juga dapat dilihat bahwa UKM Garuda Jaya  menggunakan 

sistem pelatihan dalam mencari seorang pekerja/ pengrajin. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, terdapat 2 cara dalam merekrut pekerja/ pengrajin melalui 

pelatihan, antara lain: 

1. Mengadakan pelatihan gratis 

Pertama, Garuda Jaya merekrut pekerja/ pengrajin dengan mengadakan 

pelatihan gratis di tempat usaha Garuda Jaya sendiri. Pelaksanaan pelatihan gratis 

ini dilaksanakan pada setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00. Walaupun pelatihan 

gratis ini diadakan setiap hari sabtu, namun tidak setiap minggu pelatihan ini 

terlaksana. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik UKM mensyaratkan terkumpulnya 

minimal 10 peserta pelatihan, sebagaimana disampaikan ibu Nanik berikut:  

“…Jadi ada orang datang 2, buk mau pelatihan, iya, namanya sapa, 

alamatnya di mana, pelatihan apa, nanti dikumpulin 10 orang baru clay, ini 

baru ini….kalau kita melatih dua orang satu item kan kesuwen, jadi 10 

sekalian…” 

 

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pelatihan baru dapat terlaksana jika 

peserta pelatihan telah terkumpul minimal 10 orang dengan tujuan agar lebih 

efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga pelatih. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat dilihat tahapan pelatihan secara singkat, antara lain:  

1) Menerima pendaftaran dari masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan 
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2) Mendata biodata peserta yang mendaftar, meliputi: nama, alamat, dan pelatihan 

yang ingin diikuti, misalnya klobot jagung, clay, koran bekas, dan lain-lain 

3) Setelah satu item barang terkumpul 10 orang yang ingin mengikuti pelatihan 

barulah pelatihan itu dibuka, misalnya sudah terdapat  10 orang ingin 

mengikuti pelatihan clay, maka pelatihan clay yang akan dimulai terlebih 

dahulu, begitupun seterusnya. 

 Selain itu, pernyataan di atas juga mampu menggambarkan bahwa 

pelatihan ini terbuka bagi siapapun tanpa mensyaratkan tingkat pendidikan 

ataupun batas usia seperti perusahaan pada umumnya, sebagaimana diungkapkan 

ibu Lili: 

“…Jadi intinya, saya ini kan langganan Radar Malang, ada halaman yang 

bawah itu pelaku-pelaku usaha di Malang itu seperti apa, kebetulan bu 

Nanik itu ada di halaman radar Malang di bawah, dia itu memanfaatkan 

limbah….Nah saya tertarik dengan profilnya ibu Nanik itu...”  

 

Pernyataan di atas mendeskripsikan fenomena struktural yang dialami oleh 

ibu Lili. Hal tersebut menggambarkan bagaimana ibu Lili mulai memiliki niat 

untuk mengikuti pelatihan yaitu diawali dengan ketertarikan ibu Lili terhadap 

profil pemilik usaha. Dari ketertarikan itulah, ibu Lili memutuskan untuk 

mengunjungi UKM Garuda Jaya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Lili 

sendiri: 

“…Saya ke sini dan orangnya welcome, beliau bilang saya biasa 

mengadakan pelatihan dan itu free gratis, itu yang bikin orang 

berbondong-bondong ke sini…” 

 

Pernyataan di atas menegaskan terjadinya fenomena struktural. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sikap menerima dengan 

senang hati para peserta pelatihan dan tidak dipungutnya biaya pelatihan membuat 

orang berbondong-bondong tertarik untuk mengikuti pelatihan.   
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2. Bekerjasama dengan beberapa institusi 

Kedua, UKM Garuda Jaya merekrut pekerja/ pengrajin dengan bekerja 

sama dengan beberapa institusi. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab 

sebelumnya, di mana UKM Garuda Jaya telah banyak bekerja sama dengan 

beberapa institusi, baik Pemerintah Daerah ataupun kelompok masyarakat. Selain 

bekerja sama dalam bentuk kunjungan studi banding, UKM Garuda Jaya juga 

bekerja sama dalam bentuk rekruitmen pekerja/ pengrajin, seperti yang 

disampaikan oleh ibu Nanik: 

“….Hampir setiap bulan...setiap bulan ada 3 sampai 4 kali..yang 

mengadakan pelatihan itu..rata-rata dinas-dinas daerah..kita sudah di 

kontrak MOU setahun dari Pemerintah…Disperindag, Dinkop..” 

 

Ungkapan di atas merupakan fenomena tekstural yang menggambarkan 

terjadinya kerjasama antara beberapa institusi Pemerintah Daerah dengan UKM 

Garuda Jaya untuk merekrut pekerja/ pengrajin melalui pelatihan. Pelatihan ini 

diadakan oleh berbagai Institusi Pemerintah Daerah. Kemudian dari pelatihan 

inilah tim Garuda Jaya yang terdiri dari Ibu Nanik dan beberapa staff melakukan 

proses rekruitmen, sebagaimana disampaikan ibu Nanik di bawah ini: 

“...Karena ini handmade, aku pasti kasih hadiah 3 terbaik, lihat 

pesertanya, kalau pesertanya 60 ya 4 terbaik gitu ya, yang terbaik-terbaik 

ini langsung tak datangi, yok opo, MOU, kamu bikinnya apik…Begitu 

iya wes buk, kerjasama dengan aku wes, kamu bikino iki iki, kirimono ke 

aku, tak beli…” 

 

Pernyataan lebih lanjut di atas merupakan deskripsi struktural yang melengkapi 

deskripsi tekstural sebelumnya yaitu menggambarkan tentang bagaimana UKM 

Garuda Jaya merekrut pekerja/ pegrajin. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dilihat bahwa proses rekrutmen melalui institusi Pemerintah dilalui dengan 

beberapa tahapan. Secara singkat, adapun tahapan rekrutmen tersebut antara lain: 
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1) Pemerintah daerah bekerja sama dengan tim Garuda Jaya mengadakan 

pelatihan dengan memberdayakan masyarakat; 

2) Berdasarkan hasil produk dari peserta pelatihan, tim Garuda Jaya memilih 

setidaknya 3 terbaik; 

3) Ketiga peserta dengan karya yang terbaik inilah kemudian direkrut sebagai 

pekerja/ pengrajin oleh tim Garuda Jaya; 

Perekrutan melalui pelatihan merupakan keunikan yang dimiliki UKM 

Garuda Jaya dalam merekrut pekerja/ pengrajin. Penggunaan cara pelatihan ini 

dilakukan dikarenakan seorang pekerja/ pengrajin harus memenuhi dua 

persyaratan yaitu keinginan dan keahlian, sebagaimana disampaikan oleh ibu 

Nanik: 

“Ini karena talenta, seni, tidak semua orang bisa..” 

Ibu Tina juga mengungkapkan: 

“…Jadi orang-orang yang memiliki keahlian itu mengembangkan akhirnya 

dengan ilmu yang sudah di dapat…” 

 

Dua pernyataan di atas menegaskan bahwa persyaratan utama yang 

dimiliki seorang pekerja/ pengrajin adalah keahlian. Dengan adanya keahlian, 

maka seorang pekerja/ pengrajin mampu mengembangkan ilmu yang diperoleh 

dalam menghasil produk yang bernilai ekonomi. Selain itu, keinginan seseorang 

juga merupakan persyaratan untuk menjadi seorang pekerja/ pengrajin. Hal ini 

dapat dilihat dari pengalaman ibu Lili: 

“ Awalnya membaca radar Malang, biasanya di halaman bawah ada 

pelaku-pelaku usaha di Malang seperti apa, kebetulan bu Nanik waktu itu 

ada di halaman radar Malang….Saya tertarik profilnya bu Nanik…lalu 

Disperindag mengadakan pelatihan koran bekas..habis ikut saya penasaran 

kok bagus…di rumah langganan koran kan..biasanya Cuma di kilo 

kan..kenapa ndak tak linting, mulai saya linting. Saya bawa ke sini. Bu ini 



 

50 
 

 
 

kurang apa, oh kurang ini kurang ini, nanti 2 minggu lagi bawa ke 

sini..kurang ini..nanti dikasih masukan” 

 

Pernyataan di atas merupakan fenomena struktural yang menggambarkan bahwa 

keinginan juga menjadi persyaratan yang penting bagi seorang Pekerja/ Pengrajin. 

Dari keinginan ibu Lili untuk belajar membuat produk dari bahan koran bekas 

mendorong ibu Lili untuk memanfaatkan koran bekas di rumahnya untuk 

membuat suatu produk, yang kemudian dibawa kepada ibu Nanik dalam rangka 

memperbaiki hasil buatannya sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa seorang 

pekerja/ pengrajin harus juga memiliki keuletan dan ketelatenan dalam hal belajar 

mengkreasikan bahan-bahan bekas. 

Berdasarkan penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa proses pelatihan 

tidak berhenti pada pertemuan pertama. Namun, bagi siapapun yang ingin terus 

berlatih dan belajar dapat berkunjung di rumah ibu Nanik untuk meningkatkan 

keahlian dan memeroleh masukan dari produk yang dihasilkan. Pada akhirnya, 

dari pelatihan ini seseorang dapat menjadi pekerja/ pengrajin bagi UKM Garuda 

Jaya sehingga dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. 

3.5 Produk: Pemanfaatan Limbah menjadi Barang bernilai Seni dan 

Ekonomi 

Keunikan produk yang dihasilkan oleh UKM Garuda Jaya adalah produk 

yang diperjual belikan berbahan dasar limbah atau sampah. Hal ini seperti yang 

disampaikan ibu Nanik: 

“…Jadi semua kita dari limbah. Bahan baku yang dilingkungan kita, yang 

gampang di dapat dan murah sekali, begitu diolah menjadi bahan berhaga, 

bahan bakunnya yang tidak beli, katakanlah itu sampah bisa diambil kayak 

koran, pemanfaatan limbah…” 
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Penjelasan di atas menegaskan fenomena tekstural yaitu informan menggunakan 

bahan dasar limbah untuk menghasilkan produkya, di mana bahan ini mudah 

ditemukan di lingkungan sekitar dan untuk mendapatkannya tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang mahal. Walaupun semua bahan dasar berasal dari 

limbah yang tak bernilai, namun setiap produk yang dihasilkan memiliki nilai 

seni, ekonomi, dan berdaya saing.  

Lebih lanjut, pernyataan di atas juga mengandung fenomena struktural 

yang menggambarkan adanya pemanfaatan limbah dalam penggunaan bahan baku 

produksinya. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan ibu Lili: 

“…Dia itu memanfaatkan limbah, membantu Pemerintah juga kan, 

mengurangi sampah…” 

 

Pernyataan ibu Lili diatas menegaskan adanya fenomena struktural yaitu 

pentingnya pemanfaatan limbah dalam penggunaan bahan dasar produksi. 

Pemanfaatan limbah dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi jumlah 

sampah di lingkungan sekitar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka nilai yang 

terkandung dari adanya pemanfaatan limbah adalah terwujudnya misi pelestarian 

dan penyelamatan lingkungan.  

Keunikan kedua yang dimiliki produk UKM Garuda Jaya adalah produk 

yang dihasilkan dikerjakan menggunakan tangan tanpa mesin atau dikenal dengan 

sebutan handmade. Karena produk UKM ini adalah produk handmade, setiap 

pekerja/ pengrajin menghasilkan karya yang tidak sama dan mempunyai 

keistimewaan serta keunikan sendiri, di mana setiap pekerja/ pengraji tidak 

memiliki minat dan talenta yang sama. UKM Garuda Jaya sendiri memiliki 15 

item produk yang dapat diperjual belikan,  antara lain: aneka kreasi klobot jagung, 

aneka kreasi clay, aneka kreasi dari koran bekas, aneka kreasi akrilik, aneka kreasi 
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kain flannel, aneka kreasi dari kain perca, aneka kreasi dari pelepah pisang, aneka 

kreasi dari kulit petai china, aneka kreasi dari serbuk kayu, aneka kreasi dari 

bambu, aneka kreasi gift box, aneka kreasi dari benang wol, aneka kreasi dari 

sandal bekas,  aneka kreasi dari karon goni, dan aneka kreasi daun lamtoro. Dari 

sekian banyak produk yang dipasarkan, ada dua jenis produk yang memiliki 

permintaan terbanyak yaitu aneka kreasi dari klobot jagung dan koran bekas, 

sebagaimana yang disampaikan ibu Nanik: 

“…Koran sama klobot jagung ini masih, pemesan masih tinggi..”  

Adapun penjelasan dari kedua jenis produk dibawah ini. 

1) Aneka Kreasi dari Klobot Jagung 

Klobot jagung sendiri merupakan limbah dari tanaman jagung. Indonesia 

merupakan salah satu negara sebagai penghasil jagung, tentunya akan banyak 

limbah jagung yang akan terbuang saat panen. Namun, sebuah limbah klobot 

jagung ini mampu memberikan harapan baru dalam upaya meningkatkan nilai jual 

dengan daya kreatif masing-masing. UKM Garuda Jaya mampu mengkreasikan 

limbah klobot jagung ke dalam berbagai macam produk, seperti bunga tangkai 

atau bunga rangkai, bros, hiasan dinding, tempelan kulkas, pensil, gantungan 

kunci, hiasan toples, hantaran manten, dekorasi, kalung selamat datang, aksesoris 

(bando, cincin, anting-anting, kalung, serta jepit), kado, souvenir, lukisan, tudung 

saji, dan roncean kalung. Namun, penggunaan klobot jagung untuk diproduksi 

dalam berbagai produk tidak dapat digunakan tanpa diolah. Untuk mengkreasikan 

limbah klobot jagung, maka bahan mentah klobot jagung harus diolah agar siap 

pakai digunakan untuk memproduksi. Terdapat 4 tahap dalam mengelolah bahan 

baku klobot jagung agar menjadi bahan dasar siap pakai, antara lain: 
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1. Pemilihan bahan, terdapat beberapa spesifikasi tersendiri untuk memilih klobot 

jagung yang layak diproduksi, antara lain: klobot jagung yang tidak terlalu 

kaku agar saat dibentuk menjadi bunga tidak mudah robek. Setelah memilih 

klobot jagung yang layak lalu dipilah-pilah antara kelobot jagung yang lebar 

dan kecil serta yang tua dan muda, kemudian semua bahan dijemur sampai 

kering. 

2. Proses Pemutihan. Proses ini dilakukan dengan memasak air sampai mendidih 

lalu memasukan cairan kimia (H
2
O

2
) dengan perbandingan 1:10, misalkan jika 

airnya 1 liter maka H
2
O

2 
yang ditambahkan adalah sebanyak 100 ml . setelah 

itu, diaduk hingga rata dan klobot dimasukkan selama 15 menit lalu diangkat 

dan ditiriskan. Selanjutnya, cuci klobot yang sudah diberi pemutih dengan air 

bersih agar larutan pemutih yang masih ada pada klobot jagung agar larutan 

pemutih yang masih ada pada klobot tidak tercampur dengan pewarna sehingga 

warma bisa sempurna. 

3. Proses Pewarnaan. Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya. 

Pewarnaan dilakukan dengan cara mendidihkan air. Setelah air mendidih, 

pewarna dimasukan dengan perbandingan 2 liter air maka pewarna yang 

dimasukaan ±5 gram kemudian klobot jagung dimasukkan dan dibolak balik 

hingga rata (sampai pewarna meresap dalam klobot dan sesuai keingingan), 

semakin lama warna semakin tua. 

4. Proses Pengeringan. Proses pengolahan bahan baku klobot terakhir adalah 

pengeringan dengan cara diangin-anginkan namun tidak boleh terkena 

langsung matahari. Setelah klobot dikeringkan kemudian disetrika dan 

dikelompokan sesuai ukuran.  
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Setelah proses pengeringan di atas selesai, maka klobot jagung siap 

digunakan untuk proses produksi segala macam produk. Salah satu produk yang 

lebih sering diproduksi dan dijadikan topik pelatihan adalah bunga rangkai. 

Pembuatan bunga dari klobot jagung dapat dilakukan dengan sederhana yaitu 

dengan merekatkan 12 buah biji klobot jagung yang sudah terpotong atau sesuai 

kebutuhan kemudian ditekuk dengan cara memelintir tengahnya dan ikat dengan 

benang di bawahnya. Kemudian untuk merangkaikan bunga adalah dengan 

menggunakan kawat yang sudah dilapisi Koran, di mana ujung kawat tersebut 

diberi putik dan benang sari yang melingkar. Selanjutnya, memasang tekukan 

klobot melingkari sari bunga sebanyak 6 biji, dan memasang lagi 6 biji melingkar 

di bawahnya dan di sela-sela. Terakhir untuk menutupi bagian bawah pasang 3 

kelopak melingkar kemudian dibungkus dengan kertas.  

2) Aneka Kreasi dari Koran Bekas 

Tak ada Rotan, koranpun jadi. Plesetan pribahasa tersebut yang sering 

didengar Peneliti saat melakukan pengamatan di UKM garuda Jaya, sebagaimana 

diungkapkan Ibu Lili: 

“…Kreatif…Tak ada rotan, koranpun jadi…ini pengganti rotan, kalau 

rotan itu kan pakai hasil alam, kadang harganya lebih mahal, kita 

memanfaatkan pakai limbah Koran…” 

 

Ungkapan di atas dapat dimaknai  sebagai fenomena tekstural yaitu 

penggunaan limbah Koran sebagai bahan baku produksi. Limbah Koran dimaknai 

sebagai pengganti rotan, di mana penggunaan Koran tidak perlu mengurangi hasil 

alam, sebaliknya justru mampu mengurangi limbah yang tidak bermanfaat. 

Kesadaran menggunakan Koran sebagai bahan baku juga diungkapkan oleh ibu 

Lili: 
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“…di rumah langganan koran kan..biasanya Cuma di kilo kan..harganya 

3000/ kilo…daripada di kilo kenapa ndak tak linting…” 

 

Pernyataan di atas merupakan deskripsi struktural yang melengkapi fenomena 

tekstural ibu Lili sebelumnya. Pernyataan tersebut mengungkapkan bagaimana 

salah seorang pekerja/ pengrajin dalam memaknai koran bekas yaitu dengan 

memanfaatkan koran bekas yang tidak bernilai untuk menghasilkan barang yang 

lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Koran bekas yang dirubah menjadi barang lebih 

memiliki nilai manfaat, sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan 

daripada hanya dijual dalam bentuk koran biasa. 

Banyak barang yang dapat diproduksi dari sebuah koran bekas, salah 

satunya adalah anyaman koran. Anyaman koran ini dapat diproduksi dalam 

berbagai macam bentuk, seperti vas bunga, keranjang buah, tas wanita, dan 

sebagainya. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Kertas Koran digunting 

dengan ukuran 10 x 25 cm. Selanjutnya, potongan tersebut dilinting menjadi 

gulungan berdiameter 0,3 cm, kemudian gulungan-gulungan tersebut dianyam 

layaknya rotan sesuai bentuk yang diinginkan. Terakhir, jika bentuk sudah jadi 

kemudian divernis agar anti air dan tahan lama sehingga tampak mengkilat dan 

menarik. Setelah divernis dapat  ditambahkan hiasan bunga kering ataupun 

berbagai aplikasi lainnya sehingga tampak seperti sebuah anyaman.  
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BAB IV 

PRAKTIK USAHA:  

Titik Awal Memahami Praktik Akuntansi pada UKM 

  

Setelah mengenal gambaran umum mengenai keberadaan UKM Garuda 

Jaya, maka tahap analisis data selanjutnya adalah memahami kegiatan usaha 

UKM Garuda Jaya. Tujuan penulisan bab ini adalah untuk mengungkap praktik 

kegiatan usaha UKM Garuda Jaya. Bentuk praktik kegiatan usaha satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain akan berbeda, bergantung dengan jenis usahanya. 

Penulisan bab ini merupakan titik awal menuju pemahaman praktik akuntansi 

UKM. Dengan memahami kegiatan usaha yang dijalankan terlebih dahulu, maka 

pada tahap selanjutnya ada atau tidak adanya praktik akuntansi dapat ditelusuri 

secara mendalam. Lebih lanjut, paparan bab ini merupakan hasil wawancara dan 

pengamatan terhadap UKM Garuda Jaya. Melalui hasil wawancara dan 

pengamatan yang diperoleh, peneliti menggabungkan deskripsi struktural dan 

tekstural untuk memaknai praktik kegiatan usaha UKM Garuda Jaya. Secara garis 

besar, analisis data makna praktik usaha UKM Garuda Jaya dapat dilihat pada 

lampiran 1 (tabel 4.1).    

4.1 Kombinasi Manufaktur dan Jasa sebagai Arah Kegiatan Usaha  

Langkah awal untuk memahami kegiatan usaha suatu perusahaan adalah 

mengetahui dan memahami Jenis Perusahaannya. Secara umum, terdapat 3 jenis 

perusahaan yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan juga 

perusahaan jasa. Anggadwita et al (2013) juga memaparkan bahwa sektor UKM 

terdiri dari berbagai macam bidang, antara lain agrikultur, perdagangan, 

pertambangan, pengolahan, jasa, dan lain-lain. Berdasarkan Pengamatan dan 
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pemahaman peneliti secara sadar, maka kegiatan usaha UKM Garuda Jaya 

merupakan kombinasi antara kegiatan usaha manufaktur dan jasa. Kegiatan usaha 

manufaktur merupakan kegiatan utama pada UKM Garuda Jaya, sedangkan 

kegiatan usaha jasa merupakan kegiatan usaha pendukung. Manufaktur sendiri 

berasal dari kata manufacture yang berarti membuat dengan tangan (manual) atau 

dengan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang (Heizer dan Render, 2005). 

Lebih lanjut, maka perusahaan manufaktur dapat diartikan perusahaan yang 

mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi untuk 

dijual kepada konsumen. Kegiatan perusahaan manufaktur UKM Garuda Jaya 

ditunjukkan ada dua proses produksi yaitu (1) proses merubah bahan dasar 

menjadi bahan baku siap pakai dan siap dijual; dan (2) merubah bahan daur ulang 

menjadi barang kerajinan.  

Pada sisi lain, Kotler & Amstrong (2012) mendefinisikan jasa adalah 

segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud 

dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka perusahaan jasa dapat diartikan sebagai perusahaan yang 

menjual atau memberi jasa pada pihak lain. Produk Jasa pada UKM Garuda Jaya 

antara lain sebagai pengajar/ mentor pada setiap pelatihan yang diadakan oleh 

pihak-pihak yang telah bekerja sama dan pelatihan gratis yang diadakan di 

showroom UKM Garuda Jaya setiap hari sabtu. Hal ini sesuai dengan karakteristik 

yang ditawarkan oleh Kotler & Amstrong (2012) mengenai karakteristis jasa, 

antara lain: (1) tidak berwujud (intangibility), yaitu tidak dapat dilihat, diraba, 

dirasa, didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli; (2) Tidak dapat dipisahkan 
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(Inseparability), yaitu jasa dijual dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

secara serentak; (3) Keberagaman (Variability); dan (4) Tidak tahan lama 

(Perishability), dalam artian jasa tidak dapat disimpan. Kombinasi antara usaha 

manufaktur dan jasa sendiri dari UKM terlihat pada saat pelatihan-pelatihan 

tersebut, di mana juga akan terjadi transaksi penjualan paket perlengkapan 

pelatihan yang terdiri dari satu paket peralatan dan bahan siap pakai untuk 

menghasilkan barang kerajinan. Selain itu, penjualan produk jasa UKM Garuda 

Jaya juga berkombinasi dengan proses rekruitmen pekerja/ pengrajin, di mana 

pada saat pelatihan berlangsung tim pengajar/ pelatih juga melakukan proses 

rekruitmen pekerja/ pengrajin melalui pemilihan 3 hasil terbaik dari peserta 

pelatihan. 

4.1.1 Proses Produksi: Bahan Siap Pakai sebagai Produk  

Kegiatan proses produksi pertama ini merupakan proses produksi bahan 

siap pakai yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan siap pakai. Pada proses 

pertama ini, salah satu produk yang dihasilkan adalah bahan klobot jagung siap 

pakai, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahan baku klobot jagung 

tidak dapat digunakan langsung dalam proses pembuatan bahan kerajinan, namun 

perlu diproses dalam beberapa tahap untuk menjadi bahan siap pakai. Proses 

produksi sendiri dilakukan di rumah pemilik sekaligus sebagai showroom UKM 

Garuda Jaya. Proses dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan, namun tidak 

dilakukan setiap harinya dan hanya pada waktu-waktu tertentu. hal ini dapat 

terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan terdapat tumpukan persediaan 

klobot jagung siap pakai dalam berbagai ukuran dan warna, namun peneliti sendiri 

tidak pernah melihat adanya proses produksi setiap hari.  
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Lebih lanjut, pada proses produksi ini, persediaan merupakan bagian yang 

penting. Dalam hal ini, persediaan dapat diartikan sejumlah bahan-bahan, parts 

disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk 

proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen atau langganan setiap waktu (Assauri, 

2004). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memaknai hasil produksi klobot 

jagung siap pakai ini memiliki dua fungsi persediaan. Pertama, klobot jagung siap 

pakai berfungsi sebagai bahan-bahan yang disediakan untuk proses produksi lebih 

lanjut UKM Garuda Jaya sendiri yaitu kerajinan klobot jagung. Kedua, klobot 

jagung siap pakai ini berfungsi sebagai produk yang disediakan untuk memenuhi 

konsumen setiap waktu. Pada fungsi persediaan kedua, terdapat dua macam 

konsumen yaitu (1) Institusi Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat 

lainnya yang bekerjasama dalam pengadaan Pelatihan, dan (2) Peserta pelatihan 

gratis yang diadakan di showroom UKM Garuda Jaya. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, UKM Garuda Jaya 

telah bekerjasama dengan beberapa Institusi Pemerintah Daerah. Salah satu 

bentuk kerjasama tersebut adalah pengadaan pelatihan bersama untuk masyarakat, 

khususnya bagi kaum remaja ataupun ibu-ibu rumah tangga, di mana pada 

pelatihan ini tim UKM Garuda Jaya berperan sebagai nara sumber atau pengajar. 

Kegiatan usaha ini mewakili kegiatan usaha jasa yang dilakukan UKM Garuda 

Jaya, di mana pemilik beserta tim memberikan jasa untuk melatih para peserta 

pelatihan. Pada kegiatan pelatihan ini, UKM Garuda Jaya juga memberikan satu 

paket peralatan dan bahan siap pakai dalam satu tas bagi peserta pelatihan, 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 
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“Setiap Pelatihan, ada produk yang dijual, jadi satu tas…. semua bahan 

baku dari saya, selain sebagai narasumber…. mereka datang bawa tangan 

kosong aja, kita udah siapkan alat dan bahannya” 

 

Penjelasan di atas merupakan fenomena tekstural yang menggambarkan terjadinya 

kombinasi antara kegiatan manufaktur dan jasa. Kegiatan Jasa diwakili dengan 

tim UKM Garuda Jaya sebagai narasumber yang mengajarkan proses pembuatan 

sebuah produk, sedangkan kegiatan manufaktur terlihat dengan penjualan hasil 

produk yaitu satu paket alat dan bahan siap pakai. Satu paket produk yang 

dijualpun bukan hanya klobot jagung, bergantung pada jenis pelatihan yang 

diadakan, seperti apabila pelatihan pembuatan kreasi clay, maka satu paket produk 

yang dijual adalah satu paket alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan clay, begitupun dengan jenis-jenis pelatihan lainnya.  

4.1.2 Proses Produksi: Pertimbangan Proses Produksi Kerajinan 

Berdasarkan Pesanan 

Proses produksi kedua ini merupakan kegiatan manufaktur utama dari 

UKM Garuda Jaya yaitu berbagai macam kerajinan daur ulang. Inti dari proses 

produksi kedua ini adalah proses mengelolah barang bekas menjadi barang yang 

memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi. Proses produksi ini dilakukan dengan 

cara manual (handmade) sehingga setiap produk akan memiliki keunikan dan ciri 

khas sesuai tangan pekerja/ pengrajin yang membuatnya. Selain itu, proses 

produksi ini dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana dan sangat 

fleksible sesuai kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya 

bahwa terdapat 15 item barang dijual, maka peralatan yang dibutuhkan untuk 

memproduksi satu jenis barang akan berbeda dengan jenis barang lain. 



 

61 
 

 

Proses produksi ini akan dilakukan hanya pada saat ada pesanan, 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“…Sesuai kebutuhan, kita buka pameran di singapura, kita sudah setahun 

disana, kita hanya pajang sample aja, pesen ini pesen ini, gitu, kita terima 

itu, ndak barang kesana kita jual…” 

 

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa sistem produksi yang diterapkan oleh 

UKM Garuda Jaya adalah berdasarkan pesanan, di mana akan memproduksi 

sesuai kebutuhan. Terdapat beberapa tahapan hingga UKM Garuda Jaya 

memutuskan untuk melakukan proses produksi. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat dilihat bahwa produk yang terpajang hanya berfungsi sebagai contoh, tidak 

untuk dijual kepada konsumen. Hal ini berfungsi apabila terdapat konsumen yang 

tertarik terhadap salah satu produk maka konsumen tersebut dapat membeli 

dengan memesan terlebih dahulu. Setelah pesanan calon pembeli diterima, maka 

staf yang bertugas ataupun pemilik akan menghimpun pekerja/ pengrajin yang 

dirasa sanggup untuk memulai memproduksi barang sesuai dengan pesanan.  

Proses produksi berdasarkan pesanan ini dipilih karena keunikan sifat 

produknya, antara lain: banyaknya pilihan macam produk, produk diproduksi 

dengan manual, dan banyaknya tahapan proses produksi pada setiap produk. Sifat 

unik yang dimiliki setiap produk ini membuat proses produksi membutuhkan 

ketelitian, kerapian, serta detil produk sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

lama. Selanjutnya, waktu produksi yang lama juga membutuhkan pekerja/ 

pengrajin yang intensif dalam jumlah yang cukup banyak. Meskipun UKM 

Garuda Jaya memiliki 80 pekerja/ pengrajin, namun tidak semua pekerja/ 

pengrajin memiliki waktu yang konsisten dalam memproduksi karena sebagian 

besar pekerja/ pengrajin tidak menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama 
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sehingga kebanyakan pekerja/ pengrajin  memiliki kesibukan dengan profesi-

profesi utamanya. Berdasarkan hal tersebut juga, tentu proses produksi akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari seharusnya. Oleh karena itu, Pemilik 

UKM tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produk. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ibu Nanik sendiri: 

“…tapi karena aku ndak berani MOU, kalo selesai kita kirim, mereka mau 

ya it’s okey, tapi kalo ditarget 3 bulan semua selesai, itu handmade kan, 

ndak berani aku, klo gini ini kalo tak mesin sehari bisa seribu kan enak, ini 

kan tangan disambi…tergantung pengrajin..” 

 

Penjelasan di atas menegaskan terdapatnya fenomena struktural dalam 

menjalankan sistem produksi berdasarkan pesanan. Berdasarkan penjelasan di 

atas, dapat dilihat bahwa UKM Garuda Jaya tidak dapat memberikan kepastian 

waktu penyelesaian produksi. Hal ini dikarenakan seluruh proses produksi masih 

dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan, sehingga kesanggupan 

waktu penyelesaian produk diserahkan sepenuhnya oleh pekerja/ pengrajin. 

Ketidakpastian akan waktu penyelesaian produkpun berdasarkan kesepakatan 

dengan pelanggan, jika pelanggan bersedia tanpa target waktu penyelesaian maka 

proses produksi berdasarkan pesanan akan dikerjakan.  kesanggupan dan jumlah 

pekerja/ pengrajin yang menentukan lama penyelesaian produksi menjadi salah 

satu permasalahan bagi UKM Garuda Jaya, sehingga barang yang dijual masih 

sangat terbatas. 

4.2 Pemasaran UKM: Nasional hingga Internasional 

Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dari suatu usaha. 

Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di 

dalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan 
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produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 1997). Kegiatan pemasaran dari 

UKM Garuda Jaya merupakan tanggung jawab penuh pemilik UKM sehingga 

strategi pemasaran, keputusan eksekusi pemesanan, jaringan relasi, beserta 

informasi-informasi penting tentang pasar dan konsumen produk masih sangat 

didominasi dan dikuasai oleh pemilik. Segmen pasar produk homemade memang 

masih ada di kalangan-kalangan tertentu yang menghargai keunikan dan kriya, 

sehingga pemilihan tempat pemasaran sangat penting untuk diutamakan. Selain 

itu, berinovasi untuk perkembangan produk, memberikan nilai manfaat yang lebih 

pada setiap produk, serta menghasilkan produk dengan  penampilan etnis, anggun 

dan ekslusif menjadi hal yang penting juga untuk memasarkan produk ini, 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Tina: 

“…Gini ini kalo seni tidak banyak orang butuh, tapi kalo bunga, masih 

banyak harapan orang butuh, kalo gift box kan bisa buat hantaran, lak 

banter…kalo kayak gini kan kesenangan, tertarik karena bentuknya…” 

 

Pernyataan ibu Tina di atas menggambarkan terdapatnya fenomena struktural 

yaitu mendeskripsikan pentingnya mengkombinasikan antara kebutuhan calon 

pembeli dengan penampilan bentuk produk untuk memasarkan hasil-hasil 

kerajinan tersebut. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa selain memperhatikan 

nilai seni dalam setiap produk, namun kebutuhan calon pembeli juga merupakan 

hal yang sangat penting dalam memutuskan menjual suatu produk.  

Kebutuhan dan keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya 

beli. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sebuah perusahaan harus mengukur tidak hanya berapa orang yang menginginkan 

produk mereka, namun yang lebih penting adalah mengukur berapa banyak orang 

yang benar-benar bersedia dan mampu membelinya. Selanjutnya, orang 
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memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk, di mana dalam hal 

ini produk yang ditawarkan adalah produk jasa berupa pelatihan, barang berupa 

bahan siap pakai dan hasil-hasil kerajinan tangan.  

UKM  Garuda Jaya sendiri hingga saat ini sudah memiliki pangsa pasar 

yang luas baik Nasional ataupun Internasional. Secara keseluruhan, harga dari 

produk UKM Garuda Jaya ini sekitar antara harga RP. 500 s/d Rp. 700.000 

bergantung pada beberapa hal, antara lain: nilai estetika, sentuhan seni, waktu 

pembuatan, tingkat kesulitan pembuatan, jenis bahan yang digunakan, dan selera 

pasar.  

Secara nasional, UKM Garuda Jaya telah memasarkan ke hampir seluruh 

wilayah Indonesia. Pemasaran produk dilakukan dengan memajang berbagai 

macam contoh produk pada beberapa tempat, antara lain di rumah pemilik yang 

sekaligus sebagai showroom utama UKM Garuda Jaya, Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Malang, Gedung Kartini Kota Malang, Dinas Koperasi dan UMKM 

Propinsi Jawa Timur, dan Smesco atau yang lebih dikenal dengan Layanan 

Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM).  Selain itu, 

pemasaran produk juga dilakukan melalui pameran-pameran yang diadakan oleh 

beberapa dinas Pemerintah Daerah. Lebih luas, UKM Garuda Jaya telah 

memasuki pasar internasional, antara lain: Spanyol, Thailand, dan Singapura. 

Pasar Internasional diawali dengan negara Spanyol, sebagaimana yang diceritakan 

ibu Nanik: 

“Tiba-tiba ada Dinas Koperasi Propinsi yang datang ke sini dengan orang 

Spanyol, awalnya boomingnya klobot jagung, pokoknya dek e seneng, hari 

ini juga, pesen ini, pesen ini, 12 ribu..hah..12 ribu 1 item, seng ngerjakno 

sapa iki…karena handmade jadi gak berani, MOU Langsung, karena q sek 

harus mencari pengrajin, sanggup tah ini, sanggup tah..karena yang 

diminta semua itu adalah handmade dan dihitung, ini tangkainya ada 39 
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nanti kalo sudah jadi ya harus juga 39 helai, warnanya saya minta yang ini, 

jadi tidak masuk verifikasi tapi langsung, non dokumen gitu kan 

artinya,tapi dek e minta bahannya dari apa, limbah kimianya bagaimana 

dampaknya, ada surat dokumennya apa, jadi diminta, karena kirimnya 

keluar, nanti berangkat itu pasti diperiksa, tapi karena aku ndak berani 

MOU, kalo selesai kita kirim, mereka mau ya it’s oke, tapi kalo ditarget 3 

bulan semua selesai, itu hanmade kan, ndak berani aku, klo gini ini kalo 

tak mesin sehari bisa seribu kan enak, ini kan tangan disambi…” 

 

Pernyataan di atas menggambarkan fenomena tekstural yang 

mendeskripsikan pengalaman pertama informan dalam melakukan pemasaran 

internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, juga dapat dilihat bahwa pada 

dasarnya minat calon pembeli sangat tinggi. Berdasarkan beberapa penjelasan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa strategi pemasaran baik nasional 

ataupun internasional adalah sama. Sistem yang digunakan adalah hanya dengan 

memajang berbagai macam produk hasil kerajinan daur ulang. Tidak terdapat 

produk hasil kerajinan daur ulang yang siap dijual baik di beberapa showroom 

ataupun pameran. Contoh produk ini berfungsi untuk menarik minat calon 

pembeli sehingga bagi calon pembeli yang tertarik terhadap produk yang sedang 

dipajang maka dapat melakukan pemesanan. Lebih lanjut, berdasarkan beberapa 

penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting 

dalam pemasaran produk. Dengan adanya Pemerintah Daerah membantu UKM 

Garuda Jaya dalam membuka pasar baik secara nasional ataupun internasional 

4.3 Penjualan: Proses Barang hingga ke Tangan Pelanggan 

Terdapat dua macam penjualan, antara lain: (1) Penjualan Jasa berupa 

pemberian pelatihan dan penjualan bahan siap pakai, dan (2) Penjualan hasil 

kerajinan daur ulang. Pada penjualan pertama, terdapat dua jenis pelanggan, yaitu: 
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(1) Pelanggan yang melakukan order pelatihan berbayar, di mana dalam hal ini 

adalah Dinas-dinas Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat yang 

bekerja sama melalui MOU untuk mengadakan pelatihan bersama 

(2) Pelanggan yang melakukan order pelatihan gratis, di mana dalam hal ini 

masyarakat umum yang berminat dan mendaftarkan diri di rumah pemilik 

UKM yang sekaligus sebagai showroom  utama UKM Garuda Jaya. 

Berdasarkan penjelasan pada subbab sebelumnya, maka secara sederhana alur 

penjualan pertama dapat digambarkan berikut ini (Gambar 4.1).  

Gambar 4.1 Proses Penjualan Jasa Pelatihan dan Bahan Siap Pakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

START 

Permintaan 
Pelatihan 

Pelaksanaan 
Pelatihan 

Penyiapan 
Bahan 

Dokumen 
Pelatihan 

Pelanggan 

FINISH 
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Proses penjualan baik bagi pelanggan berbayar ataupun pelanggan gratis 

adalah sama. Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa proses penjualan 

diawali dengan permintaan pelatihan oleh pelanggan berbayar ataupun pelanggan 

gratis. Selanjutnya, setelah pelanggan melakukan order pelatihan, maka tim UKM 

Garuda Jaya akan menyiapkan bahan yang dibutuhkan yaitu dokumen pelatihan 

dan bahan siap pakai yang akan dijual. Tahap selanjutnya adalah tim UKM 

Garuda Jaya mengadakan pelatihan tersebut, di mana dalam hal ini tim UKM 

berperan sebagai pengajar atau narasumber. Pada tahap akhir maka setiap peserta 

akan menghasilkan produk barang jadi, di mana nantinya hasil produk barang jadi 

setiap peserta akan dinilai oleh tim instruktur guna proses rekruitmen pekerja/ 

pengrajin. Melalui proses pelatihan inilah, penjualan jasa dan produk satu paket 

peralatan dan bahan siap pakai sampai pada tangan pelanggan. 

Selanjutnya, proses penjualan kedua yaitu hasil kerajinan tangan daur 

ulang hingga sampai pada tangan pelanggan dapat dilihat pada gambar (Gambar 

4.2). Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tahapan 

hingga suatu produk hasil kerajinan tangan daur ulang sampai pada tangan 

pelanggan. Pada gambar tersebut terdapat tiga bagian yaitu produksi, pemasaran, 

dan pelanggan. Tahap pertama diawali dengan proses produksi yang dilakukan 

oleh pekerja/ pengrajin, di mana hasil produksi ini hanya berfungsi sebagai contoh 

produk. Tahap berikutnya, contoh-contoh hasil produk akan dipajang baik pada 

beberapa showroom yang dimiliki UKM Garuda Jaya, acara pameran baik yang 

diadakan oleh UKM sendiri ataupun pihak-pihak yang bekerjasama. Selanjutnya, 

calon pembeli dapat melihat berbagai macam contoh produk ini, dan apabila calon 

pembeli tertarik ataupun membutuhkan produk dari contoh-contoh tersebut maka 
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calon pembeli dapat melakukan pemesanan. Setelah pemesanan diterima, maka 

pemilik/ staff akan menghimpun pekerja/ pengrajin. Karena pekerja/ pengrajin 

yang dimiliki terbatas dan proses produksi masih dilakukan secara manual, maka 

kesanggupan pekerja/ pengrajin menjadi pertimbangan pemilik dalam melakukan 

proses produksi. 

Gambar 4.2 Proses Penjualan Hasil Kerajinan Tangan Daur Ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

PRODUKSI PELANGGAN PEMASARAN 

START 

Produksi 
Oleh Pekerja 

 

Showroom 
 

Pameran 

Tertarik 
Terhadap  

Produk 

Tidak Tertarik 
Terhadap  

Produk 

Keputusan 
Calon 

Pembeli 

Tidak Melakukan 
Pesanan 

Produksi 
Pesanan 

FINISH 

Keputusan 
Produksi 

Pesanan 
Barang 

Memo 
Pembatalan 

Pesanan 

Ya 
Tidak 
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Apabila pekerja/ pengrajin mampu melakukan produksi dengan jumlah sesuai 

pesanan, maka produksi akan mulai dikerjakan. Setelah proses produksi selesai, 

maka produk hasil kerajinan tangan daur ulang akan dikirimkan kepada 

pelanggan. Sebaliknya, jika pekerja/ pengrajin tidak sanggup memproduksi 

pesanan, maka akan diberikan memo pembatalan kepada pelanggan. 

4.4 Prinsip Berbagi Ilmu dalam Menjalankan Usaha 

Pada bab sebelumnya peneliti telah menjelaskan bahwa UKM Garuda Jaya 

memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan tersebut 

dapat terlihat dari harapan pemilik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

sehingga banyak mensukseskan banyak orang, sebagaimana diungkapkan oleh ibu 

Nanik: 

“Orang sukses itu, dikatakan sukses kalau dia itu sudah banyak 

mensukseskan orang banyak, kalo sukses sendiri bukan orang sukses, 

mangkanya ada pelatihan gratis sampai bisa sukses bisa membentuk usaha 

baru, jadi kita banyak mensukseskan orang” 

 

Pernyataan di atas merupakan fenomena struktural yang mendeskripsikan 

bagaimana informan dalam memaknai kata „sukses‟ yaitu seseorang baru dapat 

dikatakan sukses jika dapat mensukseskan orang banyak. Pola pikir itulah yang 

mengikuti informan dalam menjalankan usaha, di mana informan dalam mencapai 

tujuannya tersebut dengan mengadakan pelatihan gratis. Adapun pernyataan ibu 

Lili yang pernah mendapatkan pelatihan gratis tersebut, yaitu: 

“Bu Nanik ndak pelit ilmu, orangnya suka ngajarin…Sisi positif bu Nanik 

adalah yang tidak dimiliki oleh UKM lain, dia mau menampung, dia mau 

mengkritisi produk kita, jadi kita belajar nih..kamu bikin, terserah kamu, 

nanti bawa ke tempat saya, nanti saya lihat, ini layak jual ndak, kalo tidak 

layak ya sudah ndak usah bikin lagi..” 

 

Pernyataan ibu Lili di atas merupakan fenomena tekstural yang menggambarkan 

pengalaman informan yang telah memperoleh pelatihan gratis dari Ibu Nanik 
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selaku pemilik. Ibu Lili sendiri merupakan salah satu pekerja/ pengrajin yang 

mulai tertarik untuk mengikuti pelatihan mulai tahun lalu. Pada awalnya, Ibu Lili 

mengikuti pelatihan klobot jagung yang diadakan oleh salah satu kelompok 

masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan koran bekas yang 

diadakan oleh Disperindag yang bekerja sama dengan UKM Garuda Jaya. 

Selanjutnya, karena keinginannya untuk menjadi seorang pekerja/ pengrajin maka 

ibu Lili memutuskan untuk terus mengikuti pelatihan gratis secara individu di 

rumah pemilik usaha atau showroom  UKM Garuda Jaya. Berawal dari pelatihan 

gratis inilah, kemudian ibu Lili belajar secara bertahap ke ibu Nanik melalui 

berbagai produk yang dihasilkan. 

Melalui pelatihan secara bertahap tersebut, Ibu Lili mulai menunjukkan 

kesuksesannya sebagai salah satu pekerja/ pengrajin. Pada awalnya produk yang 

dihasilkan oleh ibu Lili terbilang masih kasar, namun sekarang ibu Lili mampu 

menghasilkan produk yang bernilai seni dan layak untuk dijual, seperti: vas bunga 

berbentuk sepatu, keranjang berbentuk ayam, dan bunga aufal. Selain itu, 

keberhasilan ibu Lili dapat dilihat ketika ibu Lili memiliki kemampuan untuk 

memenuhi pesanan beberapa vas bunga sepatu oleh pelanggan di Surabaya dan 

beberapa hasil produk ibu Lili yang diikutkan dalam beberapa pameran sebagai 

contoh produk.  

Beberapa penjelasan di atas menggambarkan prinsip berbagi yang 

dipegang oleh pemilik UKM, di mana dalam konteks penelitian ini peneliti 

mengangkat tema tentang berbagi ilmu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dilihat bahwa prinsip berbagi ilmu mampu membantu keberhasilan seseorang 

yang selanjutnya membantu pada keberhasilan usaha UKM. Keberhasilan usaha 
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UKM Garuda Jaya sendiri dapat ditunjukkan dengan menjadi salah satu UKM 

unggulan di Kota Malang (Dinkop, 2015). Dengan membagi ilmu yang dimiliki 

ke banyak orang, seseorang akan selalu dituntut untuk mengingat dan mengasah 

ilmu yang dimiliki. Hal ini dapat diibaratkan seperti pohon yang berbuah, di mana 

jika seseorang membagikan ilmunya, maka ilmunya semakin bertambah. Hal 

senada juga diungkapkan oleh ibu Tina dengan kata yang berbeda: 

“yang terpenting kalo saya lihat itu adalah membagi ilmunya ke orang, itu 

wes seng anugerah temenan..” 

 

Terjemah: (yang terpenting kalau saya lihat itu adalah membagi ilmunya 

ke orang, itu adalah sebuah anugerah) 

 

Lebih lanjut, ibu Lili juga menambahkan: 

 

“…Jadi kayak air sungai bening terus, kalo dikekepi terus ilmunya buthek” 

Terjemah: (Jadi seperti air sungai jernih terus, jika disimpan terus ilmunya 

keruh) 

 

Dua pernyataan di atas merupakan fenomena struktural yang 

menggambarkan makna pentingnya berbagi ilmu. Ilmu diibaratkan seperti air 

sungai oleh ibu Lili, di mana jika seseorang memiliki ilmu disimpan dan tidak 

dibagi akan keruh, sebaliknya jika ilmu dibagi terus menerus maka ilmu seseorang 

menjadi jernih. Makna pentingnya berbagi ilmu juga disampaikan oleh ibu Tina, 

di mana ibu Tina memandang ketulusan ibu Nanik dalam berbagi ilmu adalah 

sebuah anugerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa ibu Tina 

memaknai ilmu yang dianugerahkan kepada ibu Nanik bukan sekedar untuk 

kepentingan ibu Nanik saja, melainkan digunakan untuk kepentingan orang lain 

dengan mengamalkan dan mengajarkan ilmunya untuk orang banyak. Lebih 

lanjut, pada konteks penelitian ini, ilmu ibu Nanik merupakan rezeki yang 

dimiliki oleh ibu Nanik. Dengan kata lain, pada kegiatannya berbagi ilmu, 



 

72 
 

 

didalamnya juga terkandung kegiatan berbagi rezeki. Hal ini dapat dilihat dengan 

tujuan akhir pada kegiatan berbagi ilmu yaitu membantu seseorang memperoleh 

penghasilan melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian seseorang tersebut.   

4.5 Aspek Going Concern: Kreativitas, Inovasi, dan Jaringan Kerjasama 

sebagai Upaya Keberlangsungan Usaha 

Going Concern atau keberlangsungan usaha merupakan salah satu konsep 

penting dalam praktik usaha suatu perusahaan. Going Concern dapat diartikan 

sebagai suatu dalil yang menyatakan bahwa kesatuan usaha akan menjalankan 

terus operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkan 

proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-aktivitasnya yang tidak berhenti 

(Belkaoui, 1997). Pengertian tersebut menggambarkan bahwa sebuah usaha 

diharapkan tetap beroperasi dalam jangka waktu tak terbatas, di mana dalam hal 

ini dipengaruhi oleh keadaan financial dan non financial. Walaupun UKM Garuda 

Jaya masih tergolong usaha skala kecil menengah, namun konsep going concern 

menjadi hal yang penting. Berdasarkan pengamatan peneliti, kreativitas, inovasi, 

dan jaringan kerjasama memiliki peran penting sebagai upaya untuk 

mempertahankan keberlangsungan usaha.  

Banyak pemikiran mengenai definisi kreativitas, menurut Evans (1994) 

kreativitas adalah proses menghubungkan dan merangkai ulang pengetahuan di 

dalam pikiran-pikiran manusia yang membiarkan dirinya untuk berfikir secara 

lebih bebas dalam membangkitkan hal-hal baru, atau menghasilkan gagasan-

gagasan yang mengejutkan pihak lain dalam menghasilkan hal yang bermanfaat. 

Kreativitas juga dapat dikatakan merupakan sebuah proses yang dapat 



 

73 
 

 

dikembangkan dan ditingkatkan, di mana kemampuan dan bakat merupakan 

dasarnya, dan selanjutnya pengetahuan dari lingkungannya akan mempengaruhi 

kreativitas seseorang (Sya‟roni & Sudirham, 2007). Hal ini sesuai dengan 

pernyatan yang menggambarkan fenomena tekstural oleh ibu Lili: 

“…Susah..tangan saya itu ndak pinter, jadi kalo bikin itu kasar, lihat 

contohnya cantik-cantik, bikinanku ko jelek sekali…”  

 

Lebih lanjut, Ibu Nanik juga menegaskan melalui pernyataannya: 

 

(Sambil menunjuk Ibu Lili) “..Ini semua yang bikin mbak e lho ini, saya 

yang ngajarin, dia yang pinter, karena tidak semua punya talenta, ini dia 

sudah rapi, sudah luar biasa, awalnya jelek, hancur, bongkar total…” 

 

Dua pernyataan di atas menjelaskan keberadaan fenomena tekstural mengenai 

kreativitas informan sebagai salah satu pekerja/ pengrajin. Berdasarkan dua 

pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa proses kreativitas seseorang diawali 

dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Walaupun pada awalnya ibu Lili 

hanya menghasilkan produk yang belum layak untuk dijual, namun dengan bakat 

dan kemampuan yang dimiliki serta memperdalam pengetahuan yang diajarkan 

oleh pemilik usaha, maka pada akhirnya ibu Lili mampu menghasilkan produk 

yang layak untuk dijual. Pada tahap selanjutnya, kreativitas yang dimiliki oleh ibu 

Lili menciptakan berbagai inovasi produk, seperti vas berbentuk sepatu, keranjang 

berbentuk ayam, bunga aufal, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

kreativitas seseorang terkait dengan inovasi.  

Sya‟roni et al., (2007) dengan meminjam pendapat Drucker (1985) 

menjelaskan  bahwa berfikir kreatif telah berkembang menjadi sebuah 

keterampilan bisnis inti (a core business skill) dan para enterpreuner menjadi 

pelopor dalam hal mengembangkan serta menerapkan (berinovasi). Berdasarkan 

beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa inovasi memainkan peranan 
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penting tidak hanya untuk usaha berskala besar, tetapi juga skala kecil dan 

menengah. Begitupun dengan UKM Garuda Jaya, Peneliti melihat bahwa strategi 

inovasi merupakan inti dari budaya UKM Garuda Jaya, di mana UKM ini 

memiliki potensi untuk menghasilkan inovasi secara terus menerus, sebagaimana 

pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Lili: 

“…Industri kreatif itu ndak ada habisnya, sumber daya alam bisa habis, 

tambang bisa habis, hutan bisa habis, tapi kalo industri kreatif itu tidak 

terbatas karena itu kan dari orang…” 

 

Pernyataan di atas merupakan fenomena struktural yang menggambarkan 

keberadaan inovasi dari kreativitas seseorang merupakan budaya dalam 

menjalankan usaha. Karena sumber daya utama dalam menjalankan usaha adalah 

manusia, maka kreativitas dalam berinovasi produk menjadi tidak terbatas. Hal ini 

dapat dilihat dengan kebebasan yang diberikan oleh pemilik usaha kepada setiap 

pekerja/ pengrajin untuk memproduksi apapun dan dalam jumlah berapapun.  

Terdapat dua macam inovasi yaitu inovasi produk dan inovasi proses. 

Nurwullan (2015) dengan mengutip studi Oke dan Burke (2007) yang dilakukan 

di negara maju menunjukkan bahwa kelompok usaha kecil  yang mengalami 

pertumbuhan cepat di Inggris lebih fokus pada inovasi produk dibandingkan 

dengan inovasi proses. Bagi usaha skala kecil dan menengah, untuk membuka 

pasar baru dan meningkatkan pangsa pasar dalam menghadapi pesaing baru, 

adalah lebih umum menghasilkan inovasi produk dibandingkan dengan inovasi 

proses. Hal ini dapat dilihat dengan semakin lama semakin banyak produk baru 

yang dihasilkan oleh UKM Garuda Jaya, sebagaimana disampaikan oleh ibu 

Nanik: 
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“..Soalnya dulu kita itu dari 4, 5, inovasi terus, apa gitu, sampai sekarang 

ada 16 item…terus ini juga baru (sambil menunjuk pada produk baru), 

baru kreatif, baru inovasi, cuma ini korannya di blender” 

 

Penjelasan ibu Nanik di atas merupakan fenomena tekstural yang 

menggambarkan terdapatnya inovasi produk terus menerus sejak berdirinya UKM 

hingga saat ini. Lebih lanjut, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat 

dilihat bahwa kemampuan inovatif baik yang dimiliki oleh pemilik usaha ataupun 

pekerja/ pengrajin merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh UKM 

Garuda Jaya. Ketika sebuah usaha sering mencoba ide-ide baru, mencari cara-cara 

baru untuk melakukan sesuatu, mengembangkan produk/ jasa, dan mencoba 

menjadi kreatif dalam proses maka sebuah usaha menjadi lebih menguntungkan, 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi, dan tingkat pertumbuhan 

(Nurwullan, 2015). Selain itu, dapat dilihat bahwa dengan menawarkan produk-

produk yang sangat inovatif, UKM Garuda Jaya dapat menghindari persaingan 

harga, menciptakan permintaan baru sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan 

UKM sendiri. Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan UKM sendiri menunjukkan 

keberadaan konsep going concern, di mana keberlangsungan usaha UKM Garuda 

Jaya secara terus menerus untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Selanjutnya, jaringan kerjasama juga memiliki peran penting bagi 

keberlangsungan Usaha UKM. Dengan meminjam tulisan Greewal (2008), 

Nurwullan (2015) menjelaskan pengertian jaringan kerjasama adalah kelompok 

yang melakukan interaksi sosial atau saling berhubungan secara berulang dan 

timbal balik dari berbagai pihak yang terkait satu sama lain untuk bekerjasama 

saling menguntungkan, yang dilakukan dalam berbagai bentuk melalui pertukaran 

maupun upaya kolektif, termasuk pertukaran barang dan ide-ide. Berdasarkan 
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penjelasan pada bab sebelumnya dapat diamati bahwa jaringan kerjasama yang 

paling dominan dengan UKM Garuda Jaya adalah institusional Pemerintah mulai 

dari Pemkot Malang, Pemprov Jatim, ataupun Pemerintah Pusat melalui 

Kementerian Koperasi dan UKM. Kerjasama dengan beberapa institusional 

Pemerintah dapat dilihat dari beberapa kegiatan dari UKM Garuda Jaya, yaitu 

rekruitmen pekerja/ pengrajin melalui pengadaan pelatihan bersama dan kegiatan 

pemasaran. Bentuk kerjasama dalam pengadaan pelatihan bersama dapat dilihat 

dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Nanik: 

“….Hampir setiap bulan...setiap bulan ada 3 sampai 4 kali..yang 

mengadakan pelatihan itu..rata-rata dinas-dinas daerah..kita sudah di 

kontrak MOU setahun dari Pemerintah…Disperindag, Dinkop..” 

 

Pernyataan di atas menunjukkan terdapat kerjasama antara Pemerintah 

dengan UKM Garuda Jaya. Jika dilihat dari pernyataan di atas, bentuk kerjasama 

di atas dapat menguntungkan bagi UKM Garuda Jaya, di mana melalui pengadaan 

pelatihan tersebut terdapat dua kegiatan sekaligus di dalamnya yaitu pemilik 

usaha dan tim memperoleh pendapatan sebagai instruktur dan juga sekaligus dapat 

merekrut peserta pelatihan yang berkompeten untuk menjadi salah satu pekerja/ 

pengrajin. Hal ini sebagaimana dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu 

Nanik: 

“…yang terbaik-terbaik ini langsung tak datangi, yok opo, MOU, kamu 

bikinnya apik…Begitu iya wes buk, kerjasama dengan aku wes, kamu 

bikino iki iki, kirimono ke aku…” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa bekerja sama dengan pihak 

Pemerintah pada tahap selanjutnya akan menciptakan pekerja/ pengrajin baru. 

Dari pernyataan tersebut juga dapat dilihat bahwa jaringan kerjasama akan 

menguntungkan  kedua belah pihak. Bagi UKM Garuda Jaya akan memperoleh 
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tambahan pekerja/ pengrajin yang dapat membantu pada proses produksi UKM 

sendiri, sehingga tentu hal ini akan mempengaruhi UKM Garuda Jaya untuk 

menambah keanekaragaman produksi ataupun kesanggupan dalam memenuhi 

permintaan pasar. Sebaliknya, bagi pekerja/ pengrajin akan dapat memperoleh 

lapangan pekerjaan baru, memperoleh penghasilan baik sebagai penghasilan 

utama ataupun tambahan penghasilan sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan ekonominya. Selain itu, dengan adanya kerjasama yang dilakukan 

selama satu tahun kedepan menunjukkan bahwa terdapat keberlangsungan usaha 

secara terus menerus. 

Jaringan kerjasama dengan Pemerintah juga berperan dalam kegiatan 

pemasaran UKM Garuda Jaya. Institusional Pemerintah berperan dalam 

mengenalkan produk UKM Garuda Jaya baik pada pasar nasional ataupun 

internasional. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa untuk pertama kalinya produk UKM dikenal pada pasar spanyol karena 

peran dari Institusional Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“Tiba-tiba ada Dinas Koperasi Propinsi yang datang ke sini dengan orang 

Spanyol, awalnya boomingnya klobot jagung, pokoknya dek e seneng, hari 

ini juga, pesen ini, pesen ini…” 

 

Lebih lanjut, pengenalan produk juga dilakukan pada kegiatan pameran-pameran 

yang diadakan oleh institusional Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh ibu 

Nanik: 

“Besok tanggal 1 itu ada pameran, untungnya saya punya banyak produk, 

jadi diajak disperindag, dinas koperasi, densos ngejak…” 

 

Penjelasan di atas menunjukkan pentingnya peran institusi Pemerintah dalam 

pengenalan produk skala nasional. Selain itu, jaringan kerjasama juga dilakukan 

dengan LPPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dalam hal 



 

78 
 

 

manajemen pengiriman dan penyediaan bahan kerajinan berkualitas bagus. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jaringan kerjasama 

merupakan upaya UKM Garuda Jaya dalam mengembangkan usahanya. Dengan 

adanya pengembangan usaha, maka dapat dilihat bahwa terdapat keberlangsungan 

usaha secara terus menerus. 

Selain jaringan kerjasama, keberlangsungan usaha UKM Garuda Jaya juga 

dapat dilihat pada terdapatnya pemasaran produk melalui internet. Dalam konteks 

penelitian ini, jaringan internet juga dapat dijadikan implikasi dari 

keberlangsungan usaha karena pada saat peneliti melakukan wawancara 

pemasaran produk melalui internet masih belum ada, hal ini masih menjadi 

harapan pemilik usaha, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“Harusnya ini internet, selama ini belum pernah ke sana, tapi orang banyak 

juga yg datang ke sini, tahu dari internet, kita belum pernah bikin website, 

sekarang kan udah IT, kita ndak sempet montang manting, jual barang aja 

kita ndak sempet, karena dipameran hanya sebagai contoh..” 

 

Pernyataan di atas menggambarkan pada awalnya pemasaran produk belum 

dilakukan melalui internet dan hal tersebut masih menjadi harapan dari ibu Nanik 

selaku pemilik usaha. Namun, beberapa minggu setelah melakukan wawancara, 

peneliti melihat adanya kehadiran internet dalam memasarkan produk. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa aplikasi sosial media network, di mana ibu Nanik 

mulai memiliki facebook dan instagram. Peneliti mengamati bahwa ibu Nanik 

mulai mengenalkan produk dengan membagi gambar-gambar produk beserta 

keterangannya di facebook. Walaupun pemasaran masih dilakukan secara 

sederhana melalui internet, namun kegiatan ini juga menunjukkan masih adanya 

keberlangsungan usaha UKM Garuda Jaya untuk jangka waktu panjang.  
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BAB V 

BENTUK-BENTUK PRAKTIK AKUNTANSI 

 

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, akuntansi merupakan sistem 

pengetahuan yang mengatur interaksi masyarakat dalam menyajikan informasi 

keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan berbagai 

keputusan (Atmadja, 2013). Pemahaman ini menjadikan akuntansi berfungsi 

sebagai sistem pengetahuan yang bermanfaat untuk menginterpretasikan maupun 

memberikan makna terhadap suatu kondisi, sebagaimana tercermin pada tindakan 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pemahaman ini, 

maka definisi akuntansi dalam studi ini lebih luas dari semua definisi akuntansi 

yang pernah ditulis oleh para ahli. Pada Praktiknya, akuntansi memiliki definisi 

tersendiri bagi pelakunya. Hal ini menyebabkan praktik akuntansi memiliki 

makna subyektif yang berbeda-beda bagi setiap pelakunya,  tergantung dari 

lingkungan yang melingkupinya. Begitupun dengan UKM Garuda Jaya, praktik 

akuntansi yang diterapkan oleh UKM Garuda Jaya sebagai pelaku usaha mungkin 

akan berbeda dengan praktik akuntansi yang diterapkan oleh UKM lain 

tergantung bagaimana pelaku usaha memaknai sebuah praktik akuntansi. Praktik 

akuntansi pada UKM sendiri selalu dihubungkan dengan pengelolaan keuangan 

usaha, angka, perhitungan, serta laporan (Syariati, 2012).  

Bab ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk praktik akuntansi 

informan dalam menjalankan usaha mulai dari penentuan biaya produksi, harga 

jual, kegiatan mencatat, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan 

pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha mengungkap praktik akuntansi UKM 

Garuda Jaya melalui reduksi fenomenologi dan reduksi eidetic. Adapun hasil 
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analisis data dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 5.1). Metode pengamatan, 

wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait digunakan untuk menelusuri 

bentuk-bentuk praktik akutansi yang diterapkan. 

5.1. Perhitungan  dalam Penentuan Biaya Produksi dan Harga Jual  

Proses produksi pada suatu perusahaan manufaktur biasanya 

mengeluarkan berbagai macam biaya, antara lain biaya bahan langsung, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (Jusup, 2005., Carter & Usry, 

2004). Jika dilihat dari banyaknya aneka macam produk yang dihasilkan oleh 

UKM Garuda Jaya, maka UKM dalam melakukan perhitungan biaya produksi 

berdasarkan pesanan atau job order costing. Pada sistem perhitungan job order 

costing, maka biaya produksi akan diakumulasikan untuk setiap pesanan yang 

terpisah, di mana suatu pesanan adalah output yang dapat diidentifikasi terpisah 

untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu atau untuk mengisi kembali suatu 

item dari persediaan (Carter et al., 2004). Sistem job order costing ini dapat 

disadari melalui jawaban wawancara, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nanik: 

“…Pesen ini, gitu, kita terima itu, ndak barang kita kesana kita jual.. ini 

tangkainya ada 39 nanti kalo sudah jadi ya harus juga 39 helai, warnanya 

saya minta yang ini, jadi tidak masuk verifikasi tapi langsung, non 

dokumen gitu kan artinya…” 

 

Pernyataan di atas secara struktural mengungkapkan bahwa proses 

produksi suatu produk kerajinan baru dikerjakan apabila terdapat pesanan, 

sedangkan persediaan barang jadi yang terdapat pada beberapa showroom hanya 

berfungsi sebagai display produk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sistem 

perhitungan biaya produksi yang tepat digunakan adalah job order costing, di 

mana perhitungan biaya produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang 

terpisah.  Biaya produksi akan dihitung apabila UKM Garuda Jaya menerima 
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sebuah pesanan dan sanggup memproduksi pesanan tersebut. Biaya produksi 

antara satu pesanan dengan pesanan yang lain akan berbeda sesuai dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan, seperti biaya produksi pada produk 

bunga klobot jagung tentu akan berbeda dengan bunga akrilik, dan sebagainya. 

Pada tahap selanjutnya, perhitungan biaya produksi akan saling berkaitan dengan 

penentuan harga jual, di mana antara satu dengan lainnya akan saling 

mempengaruhi dalam kegiatan usaha UKM Garuda Jaya. 

Secara umum, harga jual produk dirumuskan sebagai penjumlahan antara 

biaya produksi dengan keuntungan yang diinginkan oleh pemilik. Perumusan ini 

yang diterapkan oleh pemilik usaha, sebagaimana tergambar dari jawaban ibu 

Nanik mengenai penetapan harga produknya: 

“…Penentuannya itu beda-beda…ada hitungannya sendiri-sendiri…jadi 

yang menentukan harganya itu dari kita, hasil yang sudah jadi antara Rp 

500 – Rp 750.000” 

 

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa penentuan harga jual produk kerajinan 

satu akan berbeda dengan produk kerajinan yang lain. Secara tekstural, harga jual 

setiap produk ditentukan oleh pemilik UKM Garuda Jaya dengan variasi harga 

antara Rp 500 s/d Rp 750.000. Harga jual suatu produk kerajinan tidak memiliki 

patokan atau standar harga seperti produk-produk pada umumnya. Tinggi 

rendahnya harga suatu produk kerajinan UKM Garuda Jaya akan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, antara lain: nilai estetika, sentuhan seni, jenis bahan yang 

digunakan, aksesoris yang digunakan, tingkat kesulitan, waktu pembuatan, dan 

selera pasar (Sriwahyuningsih, 2014). Lebih lanjut, Sriwahyuningsih (2014) juga 

menjelaskan bahwa nilai estetika dan sentuhan seni sebuah produk kerajinan 
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meliputi: ukuran dan bentuk, keserasian warna, kesan yang ditimbulkan dan 

kerapian pembuatannya.  

Jika dilihat dari beberapa unsur pembentuknya tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa perhitungan harga jual sangat sulit diwujudkan dalam bentuk 

catatan, tidak seperti penentuan harga jual produk perusahaan pada umumnya. 

Nilai estetika dan setuhan seni merupakan unsur pembentuk harga jual yang unik, 

sulit diperhitungkan secara kasat mata dalam bentuk catatan. Namun nilai estetika 

dan sentuhan seni pada suatu produk dapat dirasakan keindahannya melalui hati 

dan pikiran pemilik, sehingga penilaian subjektif terhadap suatu produk 

diperlukan dalam pengambilan keputusan harga jualnya.        

 Berdasarkan penjelasan di atas tersebut dapat dilihat bahwa penerapan 

praktik yang berperan dalam penentuan harga jual produk adalah akuntansi yang 

hanya dipraktikkan dalam pikiran dan ingatan informan, di mana  upaya 

perhitungan angka-angka hanya dilakukan dalam pikiran dan ingatan informan 

tanpa menyelenggarakan catatan. Praktik akuntansi yang diselenggarakan dalam 

pikiran atau ingatan juga diakui oleh Syariati (2012) dan Arena, Herawati, & 

Setiawan (2015). Syariati (2012) yang meneliti mengenai praktik akuntansi 

perusahaan manufaktur skala mikro menyatakan bahwa akuntansi ternyata juga 

dipraktikan oleh pemilik usaha mikro meskipun tidak dilakukan secara kasat mata 

dengan bantuan catatan, melainkan ditandai dengan perhitungan angka-angka 

untuk pengambilan keputusan dilakukan dalam ingatan pemilik usaha. Arena et al 

(2015) yang juga meneliti mengenai “akuntansi” UMKM batik Tanjung Bumi 

menyatakan bahwa akuntansi luar kepala merupakan salah satu bentuk praktik 

akuntansi yang diproses dalam ingatan, di mana segala perhitungan produksi, 
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pemisahan modal dan keuntungan, serta harga jual di proses dalam bayangan 

ingatan pikiran. 

Pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam pikiran dan ingatan informan 

merupakan akumulasi dari kebiasaan sehingga membentuk sebuah pengalaman. 

Penilaian terhadap nilai estetika dan sentuhan seni dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan intuisi informan. Pengalaman dan intuisi informan dalam menilai 

nilai estetika dan sentuhan seni dibutuhkan untuk menentukan harga jual suatu 

produk secara tepat. Pengalaman tersebut diperoleh melalui kebiasaan sehari-hari 

informan membentuk alam sadar dan alam bawah sadar pelakunya. Begitupun 

dengan unsur selera pasar, di mana pemilik tidak menyelenggarakan catatan untuk 

mengetahui selera pasar terhadap produk kerajinan. Namun tinggi rendahnya 

selera pasar, diperhitungkan hanya dalam pikiran dan ingatan melalui pengalaman 

pelaku usaha dengan melihat besar kecilnya minat pelanggan terhadap suatu 

produk, besar kecilnya permintaan pasar terhadap suatu produk. Hal ini berbeda 

dengan perusahaan pada umumnya, di mana untuk melihat selera pasar terhadap 

produk menyelenggarakan catatan yang menggambarkan laporan trend 

penjualannya.  

Selain sebagai unsur pembentuk harga jual, jenis bahan baku yang 

digunakan juga merupakan unsur pembentuk biaya produksi. Jenis bahan baku 

tersebut juga mempengaruhi penentuan upah tenaga kerja (pengrajin), 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik:   

“Kita berbicara masalah pengrajin…mereka bawa bahan dari sini atau 

mereka bawa bahan baku sendiri tinggal kirim bunga tok.. misalkan  

semua bahan baku dari sini sama bahan baku dari dia itu kan beda..kadang 

ada orang ambil 1 item 10 ribu, aku itu ndak mentolo sama orang, ini lhu 

ada orang pesen 10 ribu, lah bu nanik dapat apa? wes endak wes 10 ribu 

langsung setorkan ke sana, ibu gak dapet apa-apa, biasanya saya gitu, aku 
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ndak ambil selisih berapa gitu endak, tetapi ada juga yang bahan bakunya 

ambil disini, semua disini, ya wes jualnya 10 ribu ya, jadi 1 item kamu 

5ribu, ibu 5ribu ya, ada yang gitu..kamu sudah dapat order, udah dapat 

uang ibu sudah senang” 

 

Ibu Dewi juga menegaskan: 

“Bawa barang kita hitung, jadi gini, iya langsung dihitung, jadi langsung 

kita bayar..” 

 

Secara struktural, pernyataan di atas mengungkapkan bahwa bahan baku yang 

digunakan merupakan elemen utama dari pembentuk biaya produksi, di mana 

pada akuntansi biaya masuk dalam kelompok biaya bahan baku. Pada tahap 

selanjutnya, bahan baku yang digunakan akan mempengaruhi upah pekerja/ 

pengrajin, di mana pada akuntansi biaya masuk dalam kelompok biaya tenaga 

kerja langsung. 

Tidak seperti perusahaan pada umumnya yang memperhitungkan biaya 

tenaga kerja langsung dengan menggunakan kartu jam kerja sebagai acuan (Carter 

et al., 2004), pada UKM Garuda Jaya perhitungan upah tenaga kerja langsung 

dihitung hanya di dalam pikiran dan ingatan berdasarkan harga jual produk dan 

bahan baku yang digunakan. Pada pernyataan pertama secara struktural 

mengungkapkan bahwa upah pekerja/ pengrajin dihitung dengan menggunakan 

sistem bagi hasil berdasarkan dari mana bahan baku yang digunakan.  Apabila 

bahan baku didapatkan dari pemilik, secara sederhana dapat dilihat bahwa upah 

pekera/ pengrajin dihitung sebesar 50% dari harga jual, dan  50%nya lagi 

merupakan biaya bahan baku dan keuntungan yang diperoleh pemilik. 

Selanjutnya, apabila bahan baku berasal dari pekerja/ pengrajin, maka 100% harga 

jual merupakan upah pekerja/ pengrajin, sedangkan keuntungan yang diperoleh 

pemilik adalah rasa senang. Keputusan perhitungan upah pekerja/ pengrajin ini 
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didasarkan karena pemilik juga menilai kemampuan pekerja dalam menghasilkan 

produk berdasarkan nilai estetika, sentuhan seni, tingkat kesulitan, dan waktu 

pembuatan. Hal ini disebabkan karena hasil produk karya seni setiap orang tidak 

sama dan mempunyai keistimewaan serta keunikan masing-masing sehingga nilai 

estetika dan sentuhan seni pekerja yang diberikan pada produknya juga dihargai 

oleh pemilik. Penilaian tersebut tidak dirinci dalam bentuk catatan, melainkan 

hanya terekam dalam pikiran dan ingatan informan didasarkan atas pengalaman 

dan intuisi yang dimiliki. 

Lebih lanjut, pernyataan kedua secara tekstural menggambarkan waktu 

pembayaran upah tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja/ pengrajin dibayarakn 

ketika barang kerajinan telah selesai dikerjakan dan disetorkan ke UKM Garuda 

Jaya. Hal ini tidak seperti perusahaan pada umumnya yang menggunakan 

perhitungan job order costing, di mana gaji tenaga kerja dibayarkan secara 

bulanan atau dwi mingguan berdasarkan jam kerjanya (Carter et al., 2004). Secara 

sederhana, praktik akuntansi dalam menentukan biaya produksi dan harga produk 

dapat dilihat pada gambar (Gambar 5.1). 

Gambar 5.1 Praktik Akuntansi dalam Menentukan Harga Jual dan Biaya 

Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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usaha. Pada konteks penelitian ini, informan dalam menentukan harga jual produk 

hanya melakukan perhitungan angka-angka dalam pikiran dan ingatan, tidak 

melakukan pencatatan. Hal ini berbeda dengan kondisi praktik akuntansi pada 

umumnya, di mana penetapan biaya produksi melibatkan catatan dengan unsur 

pembentuk yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead. Berdasarkan gambar di atas, pembentuk biaya 

produksi UKM Garuda Jaya lebih sederhana yaitu biaya bahan baku dan tenaga 

kerja langsung, sedangkan untuk biaya overhead belum dimasukkan sebagai unsur 

pembentuk biaya produksi. Hal ini dikarenakan biaya overhead masih sulit 

ditelusuri. Tempat produksi UKM Garuda Jaya berada di rumah pemilik dan 

rumah masing-masing pengrajin, sehingga tidak ada pemisahan untuk penggunaan 

pribadi dan produksi. Misalnya saja, biaya listrik, baik pekerja/ pengrajin ataupun 

pemilik kesulitan menelusuri penggunaan listrik untuk produksi atau untuk 

kebutuhan pribadi karena rumah tinggal dan tempat kegiatan produksi menjadi 

satu.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jenis 

bahan baku yang digunakan merupakan unsur utama pembentuk harga jual dan 

biaya produksi. Namun, UKM juga kesulitan dalam penentuan beberapa biaya 

bahan baku dikarenakan beberapa bahan baku merupakan bahan bekas, seperti 

koran bekas, sandal karet bekas, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan untuk 

memperoleh bahan baku tersebut tidak perlu melakukan pembelian tapi cukup 

mengambil barang-barang yang tidak terpakai lagi di lingkungan sekitar. 

Kesulitan penentuan biaya bahan baku ini juga akan mempengaruhi dalam 

menentukan harga jual produk dan biaya tenaga kerja langsung. Hal ini terlihat 
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ketika terdapat produk baru dari UKM Garuda Jaya yang dibuat dari Koran bekas 

dihancurkan. Ketika ada salah seorang teman bertanya mengenai harga kepada ibu 

Nanik, kemudian ibu Nanik menjawab: 

“Belum tau berapa, belum menentukan, belum bisa menentukan harganya” 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa untuk menentukan harga dari 

suatu produk merupakan proses yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa bahan baku dapat diperoleh di lingkungan sekitar tanpa harus membeli, 

sehingga penelusuran biaya beberapa bahan baku terkadang dirasa masih sulit.  

5.2. Pencatatan Akuntansi: Catatan Persediaan, Catatan Kas, dan Catatan 

Pembelian  

 Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha UKM Garuda 

Jaya, maka praktik akuntansi tidak hanya sebatas dilakukan dalam pikiran dan 

ingatan, tetapi juga berkembang dalam bentuk pencatatan. Oleh karena itu, 

peneliti mengungkapkan temuan bentuk praktik akuntansi yang kedua adalah 

praktik pencatatan akuntansi. Karena kegiatan pencatatan akuntansi masih dalam 

taraf pembelajaran dan dilakukan secara bertahap oleh pelaku usaha, maka 

rutinitas kegiatan akuntansi masih jarang dilakukan dan sekalipun diterapkan 

masih dilakukan dengan sangat sederhana, sebagaimana disampaikan oleh ibu 

Nanik: 

  “..Masih bertahap, masih mau beralih ke situ…ya masih dalam taraf 

pembelajaranlah, sudah mulai…” 

 

Pernyataan di atas merupakan deskripsi tekstural yang mengungkapkan bahwa 

kegiatan pencatatan akuntansi saat ini masih dilakukan secara bertahap dan masih 

dalam proses peralihan. Penyelenggaraan kegiatan pencatatan akuntansi ini hanya 

dilakukan pada persediaan barang jadi, penerimaan/ pengeluaran kas, dan 
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pembelian. Pencatatan persediaan dapat terlihat ketika pengrajin menyetor hasil 

produk kerajinan, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“Misalkan orang bawa barang, kita catat, save belum tapi, secara 

komputerisasi belum, mungkin waktu dekat atau kalo sudah benar-benar 

booming kita…” 

 

Ibu Dewi juga Menyatakan: 

  

 “…tidak ada pekerja disini sehingga kami melatih orang, dikerjakan di 

rumah, jadi kami menampung sirkulasi barang, dari sana mengumpulkan 

barang, setorkan ke sini, dicatat“ 

 

Kedua pernyataan di atas mengungkapkan adanya kegiatan pencatatan 

persediaan barang jadi. Pernyataan pertama ibu Nanik mengungkapkan secara 

struktural bahwa kegiatan pencatatan akuntansi persediaan masih dilakukan 

dengan cara sederhana. Selanjutnya, pernyataan kedua menggambarkan deskripsi 

tekstural pengalaman informan dalam melakukan kegiatan pencatatan persediaan 

barang jadi. Secara tekstural, pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya 

keberadaan catatan persediaan barang jadi untuk mencatat sirkulasi barang yang 

disetor pengrajin ke showroom UKM Garuda Jaya. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat dilihat bahwa pencatatan persediaan barang jadi dilakukan pada 

saat pelaku usaha menerima barang yang telah selesai dikerjakan oleh pekerja/ 

pengrajin. Catatan persediaan barang jadi diperlukan mengingat produk kerajinan 

yang dihasilkan banyak, beraneka ragam, dan berfungsi sebagai display produk di 

beberapa showroom dan pameran baik di dalam ataupun di luar negeri.  

Catatan kedua yang dihasilkan adalah catatan penerimaan/ pengeluaran 

kas. Catatan penerimaan kas dilakukan pada saat UKM Garuda Jaya menerima 

pendapatan atas penjualannya (Gambar 5.2).  
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Gambar 5.2 Salah Satu Contoh Catatan Penerimaan Kas dari Penjualan Paket 

Bahan dan Peralatan Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

Gambar 5.2 di atas menunjukkan adanya penyelenggaraan catatan penerimaan kas 

dari penjualan paket bahan dan peralatan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa 

praktik akuntansi yang dilaksanakan masih sederhana, namun UKM Garuda Jaya 

tetap berusaha melakukan pencatatan, di mana pencatatan tersebut dikumpulkan 

melalui perjanjian kerjasama yang dibuat oleh UKM Garuda Jaya sendiri. 

Selanjutnya, pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi penjualan 

yang telah dikumpulkan, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik secara 

tekstural: 

“..Ada si, Cuma kita endak, kayak kapan hari itu kita dikontrak sama UPT, 

hanya dikasih list satu kotak, bulan Januari ngajarin di sana berapa paket, 

bulan Februari di sana…Setiap Pelatihan, kan ada produk yang saya jual, 

jadi satu tas, misalkan harganya 300 ribu, kalo pesertanya 500, pesertanya 

50 berapa, 15 juta, kan semua bahan baku dari saya, selain sebagai 

narasumber, honor narasumber, mereka datang bawa tangan kosong aja, 

kita udah siapkan mulai alat dan bahannya…” 

 

Adapun bukti-bukti transaksi tersebut ditunjukkan pada gambar 5.3, gambar 5.4, 

dan gambar 5.5. Bukti-bukti transaksi penjualan dijadikan dasar untuk melakukan 

pencatatan penerimaan kas. Berdasarkan catatan penerimaan kas tersebut dapat 
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diketahui besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari penjulannya, baik 

penjualan atas produk kerajinan, penjualan satu paket peralatan dan bahan 

pelatihan, ataupun pendapatan sebagai honor pengajar pelatihan dalam kegiatan 

jasanya.  

 Gambar 5.3 Bukti Transaksi Penjualan Bahan Pelatihan Klobot Jagung 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, DokumenUKM Garuda Jaya 

 

Gambar 5.4 Bukti Transaksi Penjualan Satu paket Peralatan dan Bahan Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Dokumen UKM Garuda Jaya 

 

Selanjutnya, pengeluaran kas dicatat berdasarkan nota-nota pembelian 

bahan baku, bukti pembayaran gaji karyawan, dan nota-nota pengeluaran lainnya. 

Pencatatan dimulai dari pembelian bahan baku yang dibutuhkan untuk pelatihan, 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 
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“..misalkan kayak gini…ibu kita besok ngajar di kawi, ngajar apa? akrilik, 

bahan bakunya ini belum ada, ini belum ada (sambil menunjuk catatan 

keperluan bahan pelatihan yang belum dibeli), ya wes belanja..”  

 

Gambar 5.5 Bukti Penerimaan Honor sebagai Pengajar Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Dokumen UKM Garuda Jaya 

Secara tekstural pernyataan di atas mendeskripsikan bahwa pada saat akan 

melakukan pembelian bahan-bahan untuk keperluan pelatihan maka akan 

dilakukan pencatatan kebutuhan bahan dan peralatan pelatihan (Gambar 5.6). Hal 

ini menunjukkan temuan penelitian berupa catatan pembelian. Setelah membuat 

daftar kebutuhan bahan dan peralatan pelatihan, kemudian pemilik UKM bersama 

karyawan melakukan cek list mana saja bahan pelatihan yang masih tersedia dan 

bahan pelatihan yang belum dibeli. Selanjutnya, pemilik akan mendelegasikan 

karyawannya untuk melakukan pembelian bahan dan peralatan pelatihan. 

Berdasarkan nota-nota pembelian bahan baku inilah kemudian pengeluaran kas 

dicatat. Catatan pengeluaran kas menggambarkan bahwa adanya transaksi 

pembelian bahan, pembayaran gaji karyawan, serta pengeluaran-pengeluaran 

lainnya seperti pembayaran listrik, biaya dinas luar, biaya operasional dan non 

operasional, serta biaya organisasi. 
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Gambar 5.6 Contoh Catatan Pembelian Kebutuhan Bahan dan Peralatan 

Pelatihan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Dokumen UKM Garuda Jaya 

 

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen 

terkait dapat dilihat bahwa pencatatan akuntansi masih dilakukan pada tiga 

kegiatan usaha, yaitu pencatatan persediaan barang jadi, pencatatan keluar atau 

masuknya kas, dan pencatatan pembelian. Selain itu, bentuk kegiatan pencatatan 

akuntansi masih jarang dilakukan. Hal ini dapat terlihat ketika peneliti melihat ibu 

Lili salah seorang pengrajin menyerahkan hasil produksi kerajinannya berupa 

bunga aufal. Pada saat ibu Lili menyerahkan hasil produknya, hanya sekedar 

menyerahkan hasil produksinya saja kepada pemilik UKM tanpa melakukan 

pencatatan. Hal ini dikarenakan saat itu pemilik sedang sibuk dengan kegiatan 

yang lain dan tidak ada karyawan yang bertugas, sehingga pemilik hanya 

menerima produk barang jadi tanpa melakukan catatan. Lebih lanjut, bukti-bukti 

transaksi penerimaan dan nota-nota pengeluaran kas belum tersimpan secara tertib 

dan rapi. Hal ini dapat terlihat ketika peneliti melakukan pengamatan lapangan 

tidak mendapati suatu tempat khusus untuk menyimpan dan melakukan kegiatan 
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akuntansi. Hal tersebut dapat menyebabkan kemungkinan terdapat bukti transaksi 

yang hilang sehingga kemungkinan besar tidak tercatat dalam catatan penerimaan 

atau pengeluaran kas. Temuan ini senada dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Armando (2013) yang mengungkapkan bahwa pencatatan 

keuangan UKM intensitasnya rendah, di mana lebih  cenderung untuk tidak 

melakukan pencatatan transaksi dengan baik, dan sedikit usaha yang melakukan 

pencatatan dengan lengkap hingga terbentuk laporan keuangan. Pencatatan 

akuntansi yang masih sederhana ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

akuntansi masih rendah. Pada tahap akhir praktik akuntansi, catatan persediaan 

barang jadi dan catatan kas dijadikan dasar untuk membuat laporan keuangan 

yang terdiri dari laporan neraca dan L/ R. 

5.3. Laporan Neraca dan L/R sebagai Produk Akhir Pencatatan Akuntansi  

Laporan keuangan merupakan produk terakhir dari kegiatan pencatatan 

akuntansi. Bagi UKM Garuda Jaya yang cenderung masih melakukan pencatatan 

akuntansi sederhana dan ala kadarnya, namun mampu menghasilkan laporan 

keuangan berupa laporan neraca dan laporan L/ R dalam bentuk sangat sederhana. 

Hal ini sesuai dengan rancang model laporan keuangan dan informasi akuntansi 

yang ditawarkan oleh Armando (2013) melalui penelitiannya, di mana armando 

membagi ke dalam 4 level formula berdasarkan level kebutuhan pencatatan dan 

laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Armando (2013), maka praktik 

akuntansi yang diterapkan oleh UKM Garuda Jaya merupakan rancang model 

level 3, di mana telah menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. 

Pada dasarnya, penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika volume usaha 

semakin meningkat dan besar. 
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Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan 

aktivitas suatu perusahaan yang menghasilkan nilai usaha guna memberikan 

pandangan pada pengambilan keputusan (Harahap, 2014; Lontoh & Lindarwati 

dalam Armando, 2013). Dalam SAK ETAP (2009) disebutkan tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi 

dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 

tertentu. Berdasarkan SAK ETAP (2009) laporan keuangan terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Namun dalam praktiknya, masih banyak UKM yang belum 

memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

atau dapat dikatakan praktik kegiatan akuntansi pada UKM masih rendah. 

Ungkapan ini senada dengan temuan penelitian Armando (2013). Studi tersebut 

antara lain mengungkapkan bahwa pencatatan keuangan UKM intensitasnya 

rendah, di mana lebih  cenderung untuk tidak melakukan pencatatan transaksi 

dengan baik, dan sedikit usaha yang melakukan pencatatan dengan lengkap 

hingga terbentuk laporan keuangan. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada praktiknya, UKM Garuda 

Jaya hanya menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi dalam bentuk yang 

sangat sederhana, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“…ada si laporan, tapi belum maksimal, ada neracanya, kita punya neraca 

setahun terakhir ini…” 
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Pernyataan ibu Nanik di atas menggambarkan mengenai pengalaman informan 

menyusun laporan keuangan sebagai produk akhir dari pencatatan akuntansi. 

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan masih 

belum dilakukan dengan maksimal. Penyusunan laporan neraca dan laporan laba 

rugi oleh UKM Garuda Jaya dapat dilihat pada gambar (Gambar 5.7 dan 5.8). 

Berdasarkan gambar 5.7 dan 5.8, dapat dilihat bahwa penyusunan laporan 

keuangan UKM Garuda Jaya masih dilakukan ala kadarnya. Neraca atau sering 

disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan 

aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu tertentu (Jusup, 2003). 

Gambar 5.7 melukiskan neraca UKM Garuda Jaya, yang menunjukkan 

posisi keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2015. Penyusunan neraca 

UKM Garuda Jaya sendiri, terdiri atas (1) nama laporan yaitu Neraca, (2) nama 

organisasi atau perusahaan yaitu UKM Garuda Jaya, dan (3) tanggal neraca yaitu 

per 31 Desember 2015. Badan atau isi laporan neraca UKM Garuda Jaya sendiri 

hanya terdiri atas aktiva dan modal, di mana bagian kewajiban tidak muncul pada 

laporan neraca. Hal ini berbeda dengan laporan neraca pada umumnya, di mana 

bagian laporan neraca seharusnya terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. 

Selanjutnya, Jusup (2003) menjelaskan bahwa laporan laba rugi 

menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya 

mencapai tujuannya, di mana dengan membandingkan antara pendapatan yang 

diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Apabila pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan memperoleh laba, dan sebaliknya. 
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Gambar 5.7 Laporan Neraca Sederhana UKM Garuda Jaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Dokumen UKM Garuda Jaya 

Gambar 5.8 Laporan L/R Sederhana UKM Garuda Jaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, Dokumen UKM Garuda Jaya 

Berdasarkan gambar 5.8, dapat dilihat penyajian laporan laba rugi terdiri atas (1) 

nama laporan yaitu laporan L/R, (2) periode laporan, dan (3) nama perusahaan 

atau organisasi. Selanjutnya, bagian isi laporan L/R UKM Garuda Jaya sendiri 

terdiri atas pendapatan, biaya dan laba atau rugi. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan L/R sudah memenuhi kriteria laporan 
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L/R pada umumnya, di mana L/R pada umumnya juga terdiri atas  bagian 

pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, 

untuk perusahaan yang memiliki dua kegiatan usaha (jasa dan manufaktur) dapat 

dikatakan masih sangat sederhana, informasi belum disajikan secara lengkap. 

Penyajian pendapatan pada laporan L/ R masih disajikan secara umum, tidak ada 

pembeda antara pendapatan yang diperoleh dari kegiatan jasa dan pendapatan yag 

diperoleh dari kegiatan manufaktur.  

Terdapat dua dasar pencatatan akuntansi yaitu dasar kas dan dasar akrual. 

Ketidakmunculan baik akun piutang ataupun utang pada laporan keuangan UKM 

Garuda Jaya menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi yang diterapkan adalah 

cash basic (dasar kas). Cash basic adalah salah satu konsep utama dalam ilmu 

akuntansi. Pencatatan cash basic dalam akuntansi hanya akan dilakukan 

pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi dasar 

kas merupakan basis akuntansi yang mengakui  pengaruh  transaksi  dan  

peristiwa  lainnya  yang  terjadi  pada  saat   kas atau  setara  kas  diterima  atau  

dibayar  kemudian  digunakan  untuk  pengakuan pendapatan,  belanja  dan  

pembiayaan. Sebaliknya, dasar akrual merupakan dasar akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi pada saat transaksi terjadi, tanpa memandang apakah kas 

benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Mengenai hal ini, IAI (2006) 

menyatakan: 

“Laporan  keuangan  yang  disusun  atas  dasar  akrual  memberikam 

informasi  kepada  pemakai  tidak  hanya  transaksi  masa  lalu  yang 

melibatkan  penerimaan  dan  pembayaran  kas  tetapi  juga  kewajiban 

pembayaran  kas  di  masa  depan  serta  sumber  daya  yang 

merepresentasikan kas yang  akan  diterima  di masa  depan.  Oleh karena 

itu  laporan  keuangan  menyediakan  jenis  informasi  transaksi  masa  lalu 

dan  peristiwa  lainnya  yang  paling  berguna  bagi  pemakai  dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.” 
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Perbedaan antara dasar akrual dan dasar kas merupakan hal yang wajar, 

mengingat perbedaan tujuan pemakaian laporan keuangan antara pelaku UKM. 

Pada umumnya, keuntungan atau laba yang terdapat pada laporan keuangan 

perusahaan digunakan untuk tujuan bersama baik untuk investor,  karyawan,  

kreditur,  pelanggan,  pemasok,  pemerintah  serta masyarakat  luas. Namun pada 

UKM Garuda Jaya, informasi mengenai keuntungan atau laba dibutuhkan untuk 

kepentingan internal UKM. Hal ini diarenakan sumber modal UKM Garuda Jaya 

adalah berasal dari pribadi pemilik, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

 “Awalnya dari modal pribadi…hingga saat inipun untuk mengembangkan 

tetap menggunaan modal sendiri”  

 

Pernyataan di atas merupakan deskripsi struktural yang menggambarkan bahwa 

sejak berdiri hingga saat ini, modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha 

tetap menggunakan modal pribadi. Hal ini yang melatarbelakangi penggunaan 

informasi laporan keuangan hanya untuk kebutuhan internal UKM. Pemilik UKM 

tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak lain diluar UKM. Oleh 

karena itu, jika dilihat bahwa tidak terdapat bagian kewajiban pada laporan neraca 

karena pemilik tidak memiliki kewajiban membayar kepada pihak lain.  

Selain itu, pemilik dalam memperhitungkan keuntungan perusahaan tanpa 

mempertimbangkan nilai penyusutan mesin dan peralatan yang dimiliki. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa informasi yang 

ditampilkan pada laporan keuangan sangat sederhana dan terkesan tidak lengkap. 

Hal ini dikarenakan penyusunan laporan keuangan hanya sebatas dibutuhkan 

untuk kepentingan internal. Oleh karena itu, perhitungan dengan menggunakan 

dasar kas (cash basic) disesuaikan dengan kebutuhan UKM sendiri.    
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Berdasarkan beberapa temuan penelitian catatan akuntansi berupa catatan 

persediaan, catatan pembelian, catatan keluar masuknya kas hingga terbentuknya 

laporan keuangan menunjukkan kesederhanaan dalam menjalankan praktik 

akuntansi. „Kesederhanaan‟ praktik akuntansi ini menunjukkan informasi yang 

dihasilkan sangat sederhana dan terkesan tidak lengkap. Fenomena praktik 

akuntansi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pemilik akuntansi masih sangat 

terbatas. Hal ini dikarenakan pencatatan akuntansi hingga penyusunan laporan 

keuangan hanya untuk kalangan sendiri. Keterbatasan pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki pelaku usaha mengakibatkan praktik akuntansi masih dipraktikkan 

jauh dari standar SAK ETAP. Seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan, 

tujuan diterbitkannya SAK ETAP adalah untuk mempermudah penyusunan 

laporan bagi UKM namun berdasarkan temuan peneliti pada praktik akuntansi 

pada UKM yang telah berhasil masih menunjukkan „kesederhanaan‟nya dan 

masih jauh dari standar SAK ETAP. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SAK 

ETAP pun masih dirasa belum sesuai dengan kebutuhan usaha UKM Garuda 

Jaya. 
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BAB VI 

MANFAAT PRAKTIK AKUNTANSI:  

PENGENDALIAN DAN SUMBER INFORMASI 

 

Pada tahap akhir, sebuah praktik akuntansi akan menghasilkan informasi 

yang bermanfaat bagi perusahaan. Pada pembahasan bab sebelumnya, peneliti 

telah mengungkap temuan penelitiannya mengenai keberadaan praktik akuntansi 

pada UKM Garuda Jaya. Penerapan praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya 

tampak masih sangat sederhana dan ala kadarnya. Selain itu, keberadaan praktik 

akuntansi sendiri semata-mata hanya di peruntukkan bagi kebutuhan internal 

perusahaan. Hal ini dikarenakan dari awal berdirinya UKM Garuda Jaya hingga 

sampai perkembangannya saat ini modal yang digunakan adalah modal pribadi 

tanpa melibatkan pihak eksternal. Pada bab ini akan dijelaskan temuan penelitian 

berkaitan dengan manfaat informasi yang dihasilkan dari penerapan praktik 

akuntansi oleh UKM Garuda Jaya. Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan 

data oleh peneliti, keberadaan praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya memiliki 

dua manfaat yaitu sebagai pengendalian dan sumber informasi. Peneliti akan 

memulai penelusuran dengan menyoroti “pernyataan penting” dari hasil 

wawancara dengan informan. Selanjutnya, peneliti akan menggabungkan 

deskripsi tekstural dan deskripsi struktural untuk menangkap makna secara utuh 

mengenai manfaat praktik akuntansi bagi UKM Garuda Jaya. Adapun analisis 

data manfaat keberadaan praktik akuntansi dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 

6.1).    

6.1. Catatan sebagai Pengendalian Atas Kegiatan Usaha 
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Kegiatan usaha UKM Garuda Jaya yang semakin berkembang membuat 

ibu Nanik selaku pemilik tidak dapat selalu terlibat langsung dalam beberapa 

kegiatan usahanya, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“kita buka pameran di singapura, kita sudah setahun disana, kita hanya 

pajang sample aja..” 

 

“Besok tanggal 1 itu ada pameran, untungnya saya punya banyak produk, 

jadi diajak disperindag, dinas koperasi, densos ngejak…” 

 

“…Kadang aku ngajar,  aku ndak ikut juga bisa, misalkan ada 2 job, di 

Malang tapi aku punya job di Jombang, aku pilih Malang, mereka 

mengajar di Jombang, hampir setiap bulan, setiap bulan ada 3 ada 4” 

 

Secara tekstural, pernyataan di atas menggambarkan pengalaman pemilik 

bahwa pada kondisi-kondisi tertentu tidak dapat terlibat langsung pada kegiatan 

usahanya, seperti adanya beberapa acara pameran ataupun kegiatan pelatihan 

bersamaan.  Kondisi ini mengakibatkan pemilik mendelegasikan beberapa tugas 

pada karyawan-karyawannya. Hal tersebut pada akhirnya melatarbelakangi 

kebutuhan pengendalian yang diupayakan melalui catatan. 

Kontrol atau pengendalian merupakan suatu komponen yang penting 

dalam menjalankan suatu usaha. Melalui suatu pengendalian inilah pelaku usaha 

dapat mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan usahanya, seperti apakah 

pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan dan apakah kegiatan usaha 

sudah berjalan efektif serta efisien, dan sebagainya. Fungsi pertama dari 

keberadaan praktik akuntansi berupa catatan adalah sebagai kontrol atau 

pengendalian, di mana pengendalian dalam konteks penelitian ini adalah 

pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan pengendalian yang 

dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, di mana pada konteks penelitian ini 

atasan adalah Ibu Nanik selaku pemilik UKM, sedangkan bawahan adalah asisten/ 
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staff ibu Nanik. Pentingnya keberadaan akuntansi sebagai kontrol diungkapkan 

oleh ibu Nanik: 

“…Enam orang itu, misalkan kayak gini…ibu kita besok ngajar di kawi, 

ngajar apa? akrilik, bahan bakunya ini belum ada (sambil menunjuk 

catatan keperluan bahan pelatihan), ya wes belanja, aku cuma kontrol-

kontrol aja, sudah jalan semua, semua enam staff itu berperan langsung 

pada semua aktivitas, kadang aku ngajar,  aku ndak ikut juga bisa, 

misalkan ada 2 job, di Malang tapi aku punya job di Jombang, aku pilih 

Malang, mereka mengajar di Jombang, hampir setiap bulan, setiap bulan 

ada 3 ada 4” 

 

Jika dilihat, pernyataan di atas menggambarkan baik deskripsi secara tekstural 

ataupun secara struktural mengenai pentingnya keberadaaan praktik akuntansi 

berupa catatan sebagai pengendalian. Deskripsi secara struktural dapat dimaknai 

pada potongan kalimat ibu Nanik berikut: 

“Enam orang itu …aku cuma kontrol-kontrol aja, sudah jalan semua, 

semua enam staff itu berperan langsung pada semua aktivitas…” 

 

Pernyataan di atas secara struktural  membentuk makna akan pentingnya 

keberadaan catatan sebagai pengendalian. Pengendalian ini diperlukan ketika 

pemilik mendelegasikan beberapa tugas kepada karyawan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, seperti pendelegasian tugas untuk membeli bahan dan 

peralatan pelatihan, pendelegasian tugas untuk menjaga acara pameran di 

beberapa tempat ataupun pendelegasian tugas untuk menjadi pengajar pelatihan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka baik catatan persediaan barang jadi, catatan 

pembelian, ataupun catatan masuk/ keluarnya kas berfungsi sebagai kendali 

pemilik atas kegiatan usaha yang dijalankan staffnya. 

Bagi sebuah perusahaan manufaktur, persediaan barang jadi merupakan 

salah satu aset dalam perusahaannya. Begitupun dengan UKM Garuda Jaya, 

persediaan barang jadi merupakan salah satu aset penting, terlebih lagi persediaan 
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barang jadi ini bukan hanya untuk memenuhi pesanan pelanggan, namun 

persediaan barang jadi juga berfungsi sebagai sample atau display produk di 

beberapa acara pameran dan beberapa showroom yang tersebar.  Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti mengungkap manfaat keberadaan catatan persediaan 

barang jadi adalah untuk pengendalian atas kegiatan produksi dan kegiatan 

pemasaran. Pertama, catatan persediaan barang jadi sebagai pengendalian atas 

kegiatan produksi. Karena proses produksi dilakukan dirumah masing-masing 

pekerja, maka pengendalian atas kegiatan produksi dilakukan ketika salah satu 

karyawan mencatat hasil produksi yang telah disetorkan oleh pekerja. Dengan 

adanya catatan tersebut, maka pemilik dapat mengecek ulang kesesuaian antara 

jumlah dan jenis barang jadi yang benar-benar diterima dengan catatan yang 

dibuat oleh karyawan, mengingat produk kerajinan UKM Garuda Jaya sangat 

beraneka ragam dan sering adanya penambahan inovasi produk-produk baru. 

Kedua, fungsi catatan persediaan barang jadi sebagai kendali atas kegiatan 

pemasaran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pemasaran 

yang dilakukan UKM Garuda Jaya dengan memajang beberapa sample produk di 

beberapa showroom  yang tersebar dan di acara-acara pameran. Pada kegiatan 

pemasarannya, kadang kala UKM Garuda Jaya harus menyebarkan persediaan 

barang jadinya ke beberapa tempat pada waktu yang sama, sebagaimana 

disampaikan oleh ibu Nanik: 

    “kita buka pameran di singapura, kita sudah setahun disana, kita hanya 

pajang sample aja..” 

 

“Besok tanggal 1 itu ada pameran, untungnya saya punya banyak produk, 

jadi diajak disperindag, dinas koperasi, densos ngejak…” 
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Beberapa acara pameran yang diadakan secara bersamaan membuat 

pemilik tidak dapat terlibat langsung pada keseluruhan kegiatan pemasaran. Oleh 

karena itu, pemilik mendelegasikan tugas kepada karyawan atau pengrajin terkait 

dengan kegiatan pemasaran pada pameran-pameran tersebut. Misalnya, pada acara 

pameran dinas koperasi, pemilik akan mempromosikan aneka barang kerajinan 

koran bekas, maka pemilik akan memilih salah satu pengrajin yang ahli dalam 

membuat kerajinan koran bekas untuk menjaga pameran, dan sebagainya. Hal-hal 

tersebut yang melatarbelakangi pentingnya keberadaan catatan persediaan barang 

jadi untuk pengendalian. Pada kegiatan pemasaran maka catatan persediaan 

barang jadi digunakan untuk mencatat barang kerajinan yang didstribusikan dari 

showroom utama (rumah pemilik) ke tempat-tempat pameran. Terlebih lagi, 

terdapat beberapa acara pameran yang diadakan di luar negeri. Hal ini 

mengakibatkan pemilik tidak selalu terus melakukan pengawasan terhadap 

barang-barang kerajinan pada pameran-pameran tersebut. Begitupun, pada saat 

pengadaan pelatihan biasanya pemilik membawa beberapa sample produk ke 

tempat pelaksanaan pelatihan untuk di pajang. Mendasarkan penjelasan tersebut 

diungkapkan bahwa catatan persediaan barang jadi berfungsi untuk menjaga 

kesesuaian jumlah dan jenis barang kerajinan mulai dari showroom yang 

kemudian didistribusikan ke tempat-tempat pameran hingga kembali ke tempat 

semula. Berdasarkan catatan persediaan tersebut, pemilik dapat mengetahui 

apakah jumlah dan jenis barang berubah atau tetap sama. Karena pada acara 

pameran barang kerajinan jadi hanya berfungsi sebagai sample, maka jumlah dan 

jenis barang kerajinan seharusnya mulai awal hingga kembali tetap sama. Oleh 

karena itu, dengan adanya catatan terinci mengenai persediaan barang jadi 
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tersebut, maka jika terjadi kehilangan salah satu diantaranya dapat segera 

diketahui dan mudah untuk dilacak. Pada tahap selanjutnya, catatan persediaan 

barang jadi dapat menghindarkan karyawan/ pengrajin dari tindak kecurangan 

atau pencurian atas barang-barang kerajinan yang dapat merugikan UKM.   

Selanjutnya, catatan pembelian berfungsi sebagai kendali ketika pemilik 

mendelegasikan salah satu karyawannya untuk melakukan kegiatan pembelian 

bahan dan peralatan pelatihan, sebagaimana disampaikan ibu nanik: 

 “…Enam orang itu, misalkan kayak gini…ibu kita besok ngajar di kawi, 

ngajar apa? akrilik, bahan bakunya ini belum ada (sambil menunjuk 

catatan keperluan bahan pelatihan), ya wes belanja, aku cuma kontrol-

kontrol aja, sudah jalan semua, semua enam staff itu berperan langsung 

pada semua aktivitas..” 

 

Pernyataan di atas merupakan deskripsi struktural yang menggambarkan 

bahwa pemilik mendelegasikan tugas kepada karyawannya untuk melakukan 

kegiatan pembelian. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 

sebelum melakukan kegiatan pembelian bahan dan peralatan pelatihan, pemilik 

membuat catatan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Setelah catatan pembelian 

dibuat, selanjutnya karyawan akan melakukan kegiatan pembelian sesuai dengan 

catatan tersebut. Mendasar pada penjelasan tersebut, maka catatan pembelian 

berfungsi untuk memeriksa ketepatan, ketelitian, dan kebenaran karyawan dalam 

melakukan kegiatan pembelian bahan dan peralatan, yaitu apakah bahan dan 

peralatan yang dibeli sudah sesuai dengan catatan pembelian. Setelah melakukan 

kegiatan pembelian, maka berdasarkan nota-nota pembelian tersebut akan dibuat 

catatan kas. Berdasarkan pada hal tersebut maka tahap selanjutnya, catatan kas 

juga berfungsi untuk mengontrol apakah kas keluar yang dicatat sesuai dengan 

nota-nota pembelian bahan dan catatan pembelian. Dengan adanya catatan 
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pembelian dan catatan kas keluar maka kegiatan pembelian dapat terkontrol sesuai 

dengan kebutuhan. Selain itu, kedua catatan tersebut dapat meminimalisir niatan 

karyawan untuk memanipulasi pengeluaran kas fiktif terkait dengan kegiatan 

pembelian bahan dan peralatan, misalnya saja pada catatan pembelian tercatat 

kebutuhan gunting hanya 40 buah, namun pada nota tertulis 50 buah sehingga 

terdapat 10 buah gunting sebagai pengeluaran fiktif. 

Terakhir, catatan penerimaan kas akan berfungsi sebagai pengendalian atas 

kegiatan penjualan ketika pemilik tidak dapat menerima pendapat penjualan 

secara langsung. Hal ini terkadang terjadi pada kegiatan penjualan atas jasa 

pelatihan, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“…Kadang aku ngajar,  aku ndak ikut juga bisa, misalkan ada 2 job, di 

Malang tapi aku punya job di Jombang, aku pilih Malang, mereka 

mengajar di Jombang, hampir setiap bulan, setiap bulan ada 3 ada 4” 

 

Penjelasan di atas mengungkapkan fenomena tekstural pemilik yang menjelaskan 

bahwa terkadang terdapat dua permintaan pelatihan pada waktu yang sama, di 

mana mengakibatkan pemilik hanya dapat terlibat langsung pada salah satu 

pelatihan. Berdasarkan penjelasan inilah, catatan penerimaan kas akan berperan 

sebagai pengendali kegiatan penjualan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa penerimaan kas dicatat berdasarkan bukti-bukti transaksi (kwitansi) 

penerimaan kas. Ketika pemilik tidak dapat menerima hasil penjualan secara 

langsung, maka catatan penerimaan kas akan berfungsi untuk memeriksa 

kesesuaian antara kas yang benar-benar diterima dengan bukti transaksinya, untuk 

mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap penerimaan uang atas 

penjualan, dan memeriksa apakah pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana dan perjanjian kerjasama. Lebih lanjut, pernyataan di atas juga 
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mengungkapkan bahwa ketika terdapat dua pekerjaaan, maka pemilik akan 

memilih pekerjaan di Kota Malang sedangkan pekerjaan di luar kota akan 

dialihkan kepada karyawannya. Pendelegasian tugas kepada karyawan akan 

menimbulkan biaya dinas luar kota, maka fungsi dari adanya catatan pengeluaran 

kas adalah untuk mengecek apakah kas yang dikeluarkan sudah sesuai dengan 

nota-nota pengeluaran bersangkutan, apakah pengeluaran kas benar-benar 

diperuntukan untuk kebutuhan dinas luar kota, dan sebagainya. Selain itu, catatan 

pengeluaran kas juga dapat mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan, apakah 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha sehingga pemoborosan biaya dapat 

dihindari. Dengan adanya catatan penerimaan dan pengeluaran kas, dapat 

meminimalkan pencurian atau penggunaan uang untuk keperluan pribadi tanpa 

diketahui.  

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dilihat walaupun pencatatan 

akuntansi yang dilakukan oleh UKM Garuda Jaya terbilang sangat sederhana, 

namun pencatatan tersebut berfungsi untuk mengendalikan kegiatan usaha, baik 

kegiatan produksi, pemasaran, ataupun penjualan. Dalam hal ini, pengendalian 

bertujuan agar tindakan setiap karyawan tidak memberikan dampak negatif bagi 

perusahaan. Ketidakterlibatan pemilik secara langsung pada beberapa kegiatan 

usaha dapat memberikan kesempatan besar munculnya tindak kecurangan yang 

mungkin muncul dari niat setiap karyawan sehingga merugikan pemilik dan 

UKM. Oleh karena itu, kegiatan pencatatan diperlukan untuk pengendalian 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh karyawan dalam rangka mencapai kefektifan 

dan keefisienan dalam menjalankan kegiatan usaha UKM. 

6.2. Akuntansi sebagai Sumber Informasi Keuangan 
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Fungsi kedua dari keberadaan praktik akuntansi adalah sebagai sumber 

informasi keuangan. Pada penelitian ini, UKM Garuda Jaya memadukan dua 

bentuk praktik akuntansi yaitu akuntansi dalam pencatatan dan akuntansi dalam 

ingatan dan pikiran. Penerapan praktik akuntansi dalam ingatan dan pikiran sangat 

membantu informan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Walaupun penentuan 

harga jual sebenarnya masih dirasa sulit oleh pelaku usaha tetapi melalui upaya 

perhitungan angka-angka dalam ingatan dan pikiran pelaku usaha untuk 

menghitung biaya produksi dalam rangka menentukan harga jual. Penentuan biaya 

produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat biaya produksi akan 

mempengaruhi harga jual produk. Penentuan harga jual yang tepat pada setiap 

produk merupakan keputusan yang penting bagi UKM Garuda Jaya, mengingat 

pasaran produk masih pada segmen-segmen tertentu saja. Harga jual produk yang 

terlalu tinggi dapat menyebabkan pelanggan menghilang, sedangkan harga jual 

produk yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kerugian. 

Secara sederhana, penentuan harga jual produk dipengaruhi oleh biaya 

produksi dan keuntungan yang diinginkan pemilik. Selanjutnya, unsur pembentuk 

biaya produksi pada UKM Garuda Jaya adalah biaya bahan baku dan upah 

pekerja/ pengrajin. Adapun, keputusan penentuan biaya produksi tersebut dapat 

terlihat dalam beberapa jawaban wawancara: 

“…Penentuannya itu beda-beda, mereka bawa bahan dari sini, atau mereka 

bawa bahan baku sendiri tinggal kirim bunga tok, ada hitungannya sendiri-

sendiri…” 

 

“…Hasil yang sudah jadi antara Rp 500 – Rp 750.000” 

 

“…kadang ada orang ambil 1 item 10 ribu, aku itu ndak mentolo sama 

orang, ini lhu ada orang pesen 10 ribu, lah bu nanik dapat apa? wes endak 

wes 10 ribu langsung setorkan ke sana, ibu gak dapet apa-apa, biasanya 

saya gitu, aku ndak ambil selisih berapa gitu endak, tetapi ada juga yang 
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bahan bakunya ambil disini, semua disini, ya wes jualnya 10 ribu ya, jadi 1 

item kamu 5ribu, ibu 5ribu ya, ada yang gitu…” 

 

Secara struktural, pernyataan di atas membentuk suatu pemikiran pelaku 

dalam penentuan harga jual dan biaya produksi hanya terekam dalam pikiran dan 

ingatan pelaku usaha. Unsur-unsur pembentuk biaya produksi telah „tercatat‟ 

dalam ingatan dan pikiran hingga terbentuknya harga jual, baik jenis dan biaya 

bahan baku, upah pekerja/ pengrajin, nilai estetika dan sentuhan nilai, waktu 

pembuatan dan selera pasar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

penerapan praktik akuntansi dalam ingatan dan pikiran dapat memberikan 

informasi keuangan berupa harga jual, biaya bahan baku dan upah pekerja/ 

pengrajin.  

Selanjutnya, bentuk praktik akuntansi dalam bentuk pencatatan juga 

bermanfaat sebagai sumber informasi keuangan. Laporan neraca dan laporan L/ R 

pada UKM Garuda Jaya menunjukkan bahwa ada proses akhir akuntansi berupa 

laporan keuangan. Walaupun pelaku usaha hanya mampu menyusun laporan 

sangat sederhana, namun angka-angka yang ditampilkan memberikan informasi-

informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan kegiatan usaha. 

Dengan adanya laporan neraca dapat diketahui posisi kas yang dimiliki, 

banyaknya persediaan barang yang masih ada, serta besar modal pemilik.  

Begitupun dengan penyusunan laporan L/ R memberikan informasi-

informasi keuangan yaitu keuntungan, pendapatan, dan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan. Walaupun tujuan awal keberadaan UKM Garuda Jaya adalah untuk 

meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat, namun sebagai sebuah 

perusahaan, mengetahui besar laba yang diperoleh tetap merupakan suatu 

komponen yang sangat menarik. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk 
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menggambarkan hasil operasi UKM setiap tahunnya sehingga laba yang diperoleh 

UKM dapat diketahui. Selain itu, dengan adanya beberapa akun biaya dapat 

diketahui biaya yang dikeluarkan oleh UKM Garuda Jaya selama setahun. 

Informasi biaya sangat bermanfaat bagi perjalanan kegiatan usaha karena melalui 

informasi tersebut dapat diketahui apakah biaya-biaya yang dikeluarkan masih 

dibatas wajar ataukah terjadi pemborosan. Dengan adanya laporan L/ R 

setidaknya UKM Garuda Jaya mengetahui tingkat kinerjanya selama satu tahun 

berjalan.  

Namun, jika dilihat dari laporan L/ R UKM Garuda Jaya, penyusunan 

laporan L/ R (Gambar 5.7) masih jauh dari standar yang berlaku. Hal ini 

mengakibatkan informasi yang disajikan tidak lengkap dan keakuratannya dapat 

diragukan.  Sebagai sebuah usaha yang menjalankan kegiatan manufaktur dan 

jasa, UKM Garuda Jaya dalam menentukan besaran laba perusahaan masih sangat 

sederhana dan ala kadarnya, yaitu hanya dengan pendapatan keseluruhan 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, tanpa mengikut sertakan 

perhitungan harga pokok penjualan ataupun biaya penyusutan mesin dan 

peralatan, meskipun pada laporan neraca telah muncul aktiva mesin dan peralatan. 

Hal ini dapat mengakibatkan informasi keuangan yang ada belum dapat 

sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk tahun-tahun 

selanjutnya. Selain itu, informasi laba usaha murni dibutuhkan untuk kepentingan 

informasi pemilik UKM tanpa ada keharusan untuk mempertanggungjawabkan 

besaran keuntungan kepada pihak lain.   

 

 



 

 
 

111 
 

BAB VII 

AKUNTANSI BUKAN SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

KEGIATAN PRODUKSI DAN PENJUALAN 

 

Pengambilan keputusan merupakan salah satu yang tidak bisa terlepas 

dalam sebuah kegiatan usaha. Suatu keputusan dibuat  dalam  rangka  untuk  

memecahkan  permasalahan  atau  persoalan (problem  solving),  di mana setiap  

keputusan  yang  dibuat  pasti  ada  tujuan  yang  akan dicapai (Arief, 2010). 

Keputusan dapat didefinisikan sebagai suatu pilihan yang diambil antara dua 

aletrnatif atau lebih. Salah satu komponen terpenting dari proses pengambilan 

keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi. Informasi yang cukup 

dikumpulkan akan mempermudah dalam proses pembuatan atau pengambilan 

keputusan karena dapat memberikan suatu spesifikasi yang lengkap dari semua 

alternatif dan kefektifan dari situasi yang sedang menjadi perhatian. Pada sebuah 

praktik bisnis, maka informasi yang paling penting guna pengambilan keputusan 

bisnis adalah informasi yang dihasilkan dari praktik akuntansi. Akuntansi sebagai 

sebuah bahasa bisnis seharusnya mampu menyediakan cara untuk menyajikan dan 

meringkas kejadian-kejadian bisnis dalam bentuk informasi. Informasi yang 

terdapat dalam sebuah laporan keuangan berperan penting sebagai dasar dalam 

peengambilan keputusan. Ketepatan pengambilan keputusan usaha yang rasional 

pada akhirnya akan memberikan jaminan pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

jangka panjang sebuah perusahaan. Namun pada praktiknya pengumpulan data 

secara lengkap sangat tidak mungkin, terlebih lagi bagi UKM, mengingat 

keterbatasannya baik dalam hal sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Hal ini 

mengakibatkan informasi yang tersajikan dalam laporan keuangan belum 
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sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan usaha. Seperti halnya UKM 

Garuda Jaya belum memanfaatkan sepenuhnya informasi akuntansi untuk 

pengambilan keputusan dalam kegiatan usahanya, seperti keputusan produksi dan 

penjualan.  Bab ini membahas mengenai kecenderungan pengambilan keputusan 

usaha oleh pemilik UKM yang tidak didasarkan pada informasi akuntansi baik 

kegiatan produksi ataupun penjualan. Dengan menyoroti “pernyataan penting” 

dari jawaban wawancara informan, peneliti menggabungkan deskripsi tekstural 

dan struktural untuk menangkap makna secara utuh tentang pengambilan 

keputusan oleh pemilik UKM. Secara singkat, analisis data akuntansi bukan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 7.1). 

7.1. Kegiatan Produksi: Produksi Tanpa Batas 

Kegiatan produksi merupakan awal dalam sebuah perjalanan bisnis. 

Dengan adanya kegiatan produksi, maka suatu entitas bisnis mengetahui produk 

atau jasa apa yang akan dijualnya. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang 

terkait dengan kegiatan produksi diperlukan dengan harapan barang dan jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Secara sederhana, terdapat tiga 

ruang lingkup keputusan terkait kegiatan produksi yaitu mulai dari perencanaan, 

pengendalian, hingga pengawasan. Keputusan perencanaan produksi  meliputi 

jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, bahan baku, tempat 

produksi, dan rekrutmen karyawan produksi. Keputusan pengendalian produksi 

dimaksudkan agar kegiatan produksi dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya 

seoptimal mungkin, di mana keputusan ini seperti menyusun perencanaan ataupun 

membuat penjadwalan kerja. Terakhir, Keputusan pengawasan produksi dibuat 
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agar kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, misalnya saja menetapkan kualitas, 

standar barang, pelaksanaan produksi yang tepat.  

Keunikan pemilik dalam mengambil keputusan terkait kegiatan 

produksinya tidak didasarkan pada informasi akuntansi yang dimiliki. Walaupun 

pada dasarnya UKM Garuda Jaya memproduksi barang hanya berdasarkan 

pesanan saja, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap melakukan 

produksi secara terus menerus. Kegiatan produksi ini terus dilakukan dengan 

tujuan produk yang dihasilkan semakin banyak dan semakin banyak inovasi-

inovasi produk yang tercipta. Kegiatan produksi pada UKM Garuda Jaya bersifat 

sangat fleksibel, pemilik UKM tidak menargetkan jenis barang yang diproduksi, 

jumlah produksi, tempat produksi, dan tenaga kerja yang memproduksi. 

Sebaliknya, pemilik memberikan kebebasan kepada setiap pekerja/ pengrajin 

untuk memproduksi produk dalam jenis dan jumlah berapapun sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sebagaimana disampaikan oleh ibu Lili:  

“Bu Nanik prisnsipnya tidak pernah memasang target, kamu bikin ini ya, 

itu endak, beliau tidak ada target…Cuma kebetulan saya bikin..beliau 

bilang oh ini bagus nih..kamu bikin lagi aja…” 

 

Pernyataan di atas mengandung deskripsi tekstural yang menggambarkan bahwa 

pemilik UKM tidak memberikan target kepada pekerja/ pengrajin. Sifat pekerjaan 

proses produksi UKM Garuda Jaya tidak mengikat pekerja/ pengrajin, di mana 

pekerja diberi kebebasan untuk memproduksi berbagai macam produk kerajinan 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pekerja. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan ibu Nanik: 

“…Produk berapapun ditampung…” 
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Pernyataan ibu Nanik di atas merupakan deskripsi struktural yang 

menegaskan deskripsi tekstural sebelumnnya, di mana tidak terdapat ukuran 

jumlah produksi.  Pekerja juga diberi kebebasan untuk memproduksi suatu barang 

kerajinan dalam jumlah berapapun. Keputusan ini dilatarbelakangi dengan 

pemikiran pemilik, di mana semakin banyak produk yang dihasilkan dan semakin 

banyak inovasi-inovasi produk baru tercipta maka diharapkan UKM Garuda Jaya 

dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya banyak 

produk yang dihasilkan juga akan mempermudah UKM Garuda Jaya dalam 

melaksanakan kegiatan pemasaran. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan-

pembahasan sebelumnya bahwa UKM Garuda Jaya dalam memasarkan 

produknya dengan memajang sample produk pada pameran dan showroom yang 

tersebar. Tidak jarang UKM harus memasarkan produk pada showroom atau 

pameran dalam waktu bersamaan, sebagaimana disampaikan ibu Nanik: 

“Besok tanggal 1 itu ada pameran, untungnya saya punya banyak produk, 

jadi diajak disperindag, dinas koperasi, densos ngejak…” 

 

Pernyataan di atas menggambarkan fenomena secara tekstural, di mana 

pemilik sering melakukan pameran dalam waktu bersamaan sehingga kepemilikan 

produk dalam jumlah banyak dan berbagai jenis sangat diperlukan. Lebih lanjut, 

seperti yang telah diketahui pada pembahasan sebelumnya juga bahwa dalam 

merekrut pekerja/ pengrajin, pemilik usaha tidak memberikan batasan berapa 

jumlah pekerja/ pengrajin yang seharusnya direkrut. Sebaliknya, UKM Garuda 

Jaya memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pekerja/ 

pengrajin, sebagaimana disampaikan oleh ibu Lili yang mengutip pernyataan ibu 

Nanik: 
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“Kita belajar aja, tapi kalo ndak laku dijual itu percuma, masa kita bikin 

bagus-bagus cuma dilihat-lihat sendiri, kenapa kita ndak berusaha 

memproduksi, jadi apa yang kita kerjakan ada nilai jualnya, beliau 

menantang kita, produk anda semua sudah bagus, sudah tahu dasarnya, 

tinggal pengembangannya” 

 

Secara struktural, pernyataan di atas menggambarkan bahwa tidak ada 

batasan jumlah dalam merekrut pekerja/ pengrajin, sebaliknya pemilik UKM 

membuka kesempatan yang luas dan mendorong keinginan masyarakat untuk 

menjadi salah satu pekerja/ pengrajin. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan 

kebutuhan pekerja yang banyak untuk menghasilkan produk yang banyak pula, 

sesuai dengan pernyataan ibu Nanik: 

“Souvenir ini memang harus dibuat secara manual alias handmade, jadi 

membutuhkan banyak orang untuk mengerjakannya..karena pekerjaan 

handmade tidak bisa diprediksi waktunya, oleh karena itu banyak melatih 

orang dengan harapan produk kita banyak” 

 

Secara struktural, pernyataan di atas mengungkapkan bahwa UKM Garuda Jaya 

membutuhkan banyak pekerja/ pengrajin untuk melakukan kegiatan produksi. 

Kebutuhan akan pekerja/ pengrajin dalam jumlah besar melatarbelakangi pemilik 

untuk melakukan rekrutmen pekerja/ pengrajin tanpa batasan melalui 

pelatihannya. Dengan semakin banyak pekerja/ pengrajin diharapkan dapat 

memproduksi banyak produk. Pada tahap akhir, dengan adanya banyak pekerja/ 

pengrajin diharapkan UKM Garuda Jaya mampu memenuhi seluruh permintaan 

pasar baik nasional ataupun internasional. 

Lebih lanjut, penentuan kualitas dan standar suatu produk dibentuk dari 

proses belajar dan pembelajaran,  sebagaimana disampaikan oleh ibu Lili: 

“ Di rumah langganan koran kan, biasanya cuma di kilo kan, kenapa ndak 

tak linting, mulai saya linting, saya bawa ke sini, bu ini kurang apa..oh 

kurang ini kurang ini, nanti 2 minggu lagi bawa ke sini, kurang ini, .nanti 

dikasih masukan..nanti bikin banyak ndak standard…” 
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Penjelasan di atas mengungkap dua fenomena secara tekstural yaitu tidak 

terdapat tempat khusus dalam memproduksi dan kualitas produk terbentuk dari 

proses pembelajaran seorang pekerja/ pengrajin. Berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat dilihat bahwa proses produksi diawali dengan keinginan pekerja/ pengrajin 

memproduksi barang kerajinan. Kemudian ditengah proses produksinya pekerja/ 

pengrajin akan membawa barang dalam prosesnya kepada pemilik UKM dalam 

rangka untuk memperoleh masukan akan kualitas dan standar produk. Kegiatan 

ini dilakukan berulang-ulang hingga pekerja/ pengrajin memperoleh kualitas dan 

standar produk sesuai keinginan pemilik UKM. Pemilik UKM sendiri menilai 

kualitas dan standar sebuah produk didasarkan pada kerapian produk, keserasian 

warna yang ditampilkan, dan sentuhan seni yang diberikan. Pada tahap akhir, jika 

produk pekerja/ pengrajin dinilai berkualitas dan memenuhi standar maka pemilik 

UKM akan membawa produk tersebut untuk dipromosikan melalui showroom 

ataupun acara pameran. Mendasarkan pada penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa 

penentuan kualitas dan standar produk kerajinan UKM Garuda Jaya tidak seperti 

perusahaan pada umumnya, di mana keputusan kualitas dan standar produk 

dilakukan sebelum proses produksi sehingga tenaga kerja harus memproduksi 

suatu produk sesuai dengan standar yang berlaku pada perusahaan. Pada UKM 

Garuda Jaya, kualitas dan standar produk ditentukan pada saat kegiatan produksi 

berjalan melalui proses pembelajaran seorang pekerja/ pengrajin. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa keputusan 

terkait kegiatan produksi belum didasarkan pada informasi akuntansi yang 

diperoleh. Hal ini disebabkan karena UKM Garuda Jaya belum dapat menyajikan 

informasi akuntansi secara lengkap sehingga informasi akuntansi yang diperoleh 
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belum cukup untuk dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan kegiatan 

usahanya. 

7.2. Kegiatan Penjualan: Kesanggupan Pekerja dan Waktu Produksi sebagai 

Pertimbangan Menerima atau Menolak Pesanan 

Kegiatan yang paling penting dari suatu usaha adalah kegiatan penjualan. 

Melalui kegiatan penjualan, suatu perusahaan dapat memperoleh pendapatan dan 

keuntungan yang diinginkan. UKM Garuda Jaya, sebagai salah satu bentuk usaha 

telah memiliki daerah pemasaran yang luas, baik dalam dan luar negeri. Daerah 

pemasaran yang luas ini mengakibatkan permintaan pasar akan produk kerajinan 

UKM semakin banyak. Walaupun semakin banyaknya pesanan dari luar negeri, 

namun pada praktiknya UKM Garuda Jaya sendiri belum mampu untuk 

memenuhi seluruh permintaan pasar, sebagaimana disampaikan ibu Nanik: 

“…Jual barang aja kita ndak sempet… kalo kita kirim ke luar negeri untuk 

jadi besar kalo kita ndak punya produk banyak ndak bisa, kalo kita 

sendiri…” 

 

Secara struktural, pernyataan ibu Nanik di atas menegaskan bahwa untuk 

memenuhi permintaan pasar internasional dibutuhkan pekerja/ pengrajin yang 

lebih banyak karena produk yang dihasilkan oleh UKM sendiri merupakan produk 

handmade yang dibuat secara manual. Lebih lanjut, walaupun UKM Garuda Jaya 

sudah memiliki pekerja/ pengrajin sebanyak 80 orang, namun UKM belum 

mampu menerima seluruh permintaan pasar sehingga keputusan untuk 

memproduksi atau menerima pesanan calon pembeli didasarkan pada kemampuan 

pekerja/ pengrajin untuk mengerjakan. 

Penjelasan di atas  menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan dari 

praktik akuntansi belum digunakan sepenuhnya untuk pengambilan keputusan. 
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Sebaliknya, pernyataan di atas tersebut mengungkapkan fenomena bahwa 

kesanggupan pekerja/ pengrajin menjadi pertimbangan utama dalam memproses 

pesanan calon pembeli, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“Awalnya ada pesanan, lalu aku sek harus mencari dan menghimpun 

pengrajin..sanggup tah ini..karena yang diminta semua itu kan 

handmade…” 

 

Dua pernyataan di atas menggambarkan fenomena secara tekstural, di mana 

menjelaskan pengalaman informan dalam menerima sebuah pesanan. Ketika 

UKM Garuda Jaya mendapatkan sebuah pesanan, maka ibu Nanik selaku pemilik 

akan mencari dan menghimpun pekerja/ pengrajin untuk mengetahui kesanggupan 

pekerja/ pengrajin. Apabila pekerja/ pengrajin sanggup maka proses produksi 

pesanan akan diterima, namun apabila tidak ada kesanggupan dari pekerja/ 

pengrajin maka pesanan akan ditolak.  

Selain kesanggupan pekerja/ pengrajin, waktu penyelesaian produk yang 

tidak dapat diprediksi juga menjadi pertimbangan keputusan menerima atau 

menolak pesanan, sebagaimana disampaikan oleh ibu Nanik: 

“…Kalo selesai kita kirim, mereka mau ya it’s oke, tapi kalo ditarget 3 

bulan semua selesai, itu handmade kan, ndak berani aku… “  

 

Pernyataan tersebut merupakan fenomena struktural yang menggambarkan bahwa 

waktu penyelesaian produksi yang tidak dapat diprediksi menjadi pertimbangan 

dalam kegiatan penjualan. Berdasarkan deskripsi struktural tersebut dapat dilihat 

bahwa kegiatan penjualan juga bersifat fleksibel, dalam artian pemilik 

memberikan kebebasan juga kepada calon pembeli untuk mempertimbangkan 

melakukan pembelian atau tidak karena waktu produksi yang tidak bisa 

diprediksi. Keadaan ini berbeda dengan keadaan usaha pada umumnya, di mana 

pada dasarnya perusahaan akan memberikan target penjualan. Selain itu, pada 
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umumnya perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan juga 

memberikan jangka waktu penyelesaian produk pesanan pelanggan, tidak 

demikian dengan UKM Garuda Jaya. 
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BAB VIII 

IKHLAS, TRUST, INTEGRITY, DAN KEADILAN: 

NILAI-NILAI YANG MELANDASI PRAKTIK AKUNTANSI 

 

Pembahasan bab ini mengacu pada temuan bab-bab sebelumnya dan 

kemudian peneliti memaknai kembali lebih dalam untuk mengungkap nilai-nilai 

yang melandasi praktik akuntasi yang diselenggarakan oleh UKM Garuda Jaya. 

Penyelenggaraan praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya masih dalam bentuk 

sangat sederhana. Kegiatan akuntansi pada UKM Garuda Jaya diawali dengan 

adanya praktik akuntansi dalam menentukan harga jual dan biaya produksi, di 

mana perhitungan angka-angka hanya dilakukan dalam ingatan dan pikiran. 

Selanjutnya, praktik akuntansi berkembang dalam bentuk pencatatan hingga 

penyusunan laporan keuangan neraca dan L/ R.. Walaupun kegiatan usaha UKM 

Garuda Jaya sudah diikuti dengan keberadaan praktik akuntansi, namun 

pemanfaatannya hanya sebatas sebagai pengendalian dan sumber informasi bagi 

beberapa kegiatan usaha. Informasi akuntansi yang diperoleh dari adanya praktik 

akuntansi belum sepenuhnya dijadikan dasar keputusan dalam kegiatan usaha, 

terutama kegiatan produksi dan penjualan. 

Dengan merujuk pada temuan di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan 

praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya dimaknai sebagai proses interaksi 

antara individu-individu yang berada dalam ruang lingkup UKM Garuda Jaya. 

Kegiatan-kegiatan akuntansi tersebut melahirkan nilai-nilai sebagai refleksi dari 

sikap dan pemikiran pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi. 

Adapun nilai-nilai yang melandasi terselenggaranya praktik akuntansi di UKM 
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Garuda Jaya, yaitu ikhlas, kepercayaan dan kejujuran, serta keadilan. Secara 

sederhana, analisis data pada bab ini dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 8.1). 

8.1. Membangun Nilai Ikhlas dalam Penentuan Upah Pekerja/ Pengrajin  

Ikhlas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bersih hati; tulus hati. 

Dalam konteks penelitian ini, nilai ikhlas terlihat ketika praktik akuntansi hanya 

diproses dalam pikiran dan ingatan pemilik UKM, yaitu ketika pemilik 

menentukan upah pekerja/ pengrajin, sebagaimana tercermin dalam salah satu 

pernyataan pemilik UKM. 

“…Aku itu ndak mentolo sama orang, ini lhu ada orang pesen 10 ribu, lah 

bu nanik dapat apa? wes endak wes 10 ribu langsung setorkan kesana, ibu 

gak dapet apa-apa, biasanya saya gitu, aku ndak ambil selisih berapa gitu 

endak… kamu sudah dapat order, udah dapat uang ibu sudah senang” 

 

Pernyataan di atas mencerminkan nilai ikhlas yang muncul dari sikap pemilik 

pada saat menyelenggarakan akuntansi hanya dalam pikiran dan ingatan. 

Pernyataan „ndak mentolo‟ dalam bahasa jawa di atas dimaknai sebagai perasaan 

tidak tega, tidak sampai hati. Dalam konteks penelitian ini, perasaan tidak tega 

atau tidak sampai hati muncul ketika pemilik usaha melihat keadaan pekerja/ 

pengrajin, mengingat rata-rata pekerja/ pengrajin merupakan wanita atau ibu 

rumah tangga yang membantu menambah penghasilan keluarga dalam rangka 

meningkatkan perekonomian keluarga. Perasaan sikap „tidak tega‟ atau „tidak 

sampai hati‟ mencerminkan terdapatnya rasa „belas kasih‟ pemilik terhadap 

pekerja/ pengrajin.  

Perasaaan „belas kasih‟ pemilik ini dijadikan dasar dalam menentukan 

upah pekerja/ pengrajin. Hal ini timbul karena kepedulian sosial merupakan salah 

satu tujuan mulia awal terbentuknya UKM Garuda Jaya, di mana untuk mencapai 

tujuan mulia ini dengan mengedepankan rasa „belas kasih‟ sebagai pertimbangan 
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pemberian upah pekerja/ pengrajin. Lebih lanjut, rasa ikhlas mengikuti rasa „belas 

kasih‟ ini. Pernyataan “Ibu gak dapet apa-apa, aku ndak ambil selisih berapa gitu” 

merupakan nilai ikhlas yang menyertai rasa „belas kasih‟ pemilik UKM dalam 

menentukan upah pekerja/ pengrajin. Dalam konteks penelitian ini, nilai ikhlas 

dari sikap Ibu Nanik bermakna mampu memberikan dengan tulus hati seluruh 

pendapatan penjualan produk kepada pekerja/ pengrajin.  

Dalam perspektif Islam, ikhlas dapat diartikan suatu kebaikan dengan 

semata-mata mengharap ridho Allah SWT (Mamulati, 2015). Bagi orang yang 

ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, 

apalagi berharap imbalan dari manusia atau orang yang diberi kebaikan oleh kita, 

melainkan hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah SWT. Nilai ikhlas 

dalam perspektif tercermin dari potongan pernyataan ibu Nanik di atas: 

“…ibu gak dapet apa-apa… biasanya saya gitu, aku ndak ambil selisih 

berapa gitu endak…kamu sudah dapat order, udah dapat uang ibu sudah 

senang” 

 

Potongan pernyataan di atas menunjukkan kesungguhan sikap ikhlas ibu Nanik 

untuk membantu seseorang memperoleh rezeki tanpa mengharapkan imbalan 

apapun, di mana dapat ditunjukkan pada pernyataan „aku ndak ambil selisih 

berapa gitu‟. Nilai keikhlasan ini juga menunjukkan bahwa pemilik UKM tidak 

hanya mencari keuntungan usaha semata berupa keuntungan material, namun juga 

mencari keuntungan nonmaterial yang ditunjukkan dengan perasaan senang ketika 

mampu memberikan bantuan terhadap seseorang dalam memperoleh penghasilan 

lebih. Rasa senang inilah merupakan keuntungan nonmaterial yang diperoleh 

dengan menerapkan sikap ikhlas membantu atau menolong. 

8.2. Trust dan Integrity: Nilai Akuntabilitas kepada Pemilik 



 

123 

 

 

Salah satu bentuk penyelenggaraan praktik akuntansi oleh UKM Garuda 

Jaya adalah pencatatan akuntansi. Karena pemilik tidak selalu dapat terlibat secara 

langsung pada setiap kegiatan usahanya sehingga pemilik harus mendelegasikan 

beberapa tugasnya kepada karyawan, mendorong kebutuhan pengendalian atas 

beberapa kegiatan usahanya melalui kegiatan pencatatan akuntansi. Pencatatan 

akuntansi menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara karyawan dan 

pemilik. Pencatatan akuntansi  dapat mengungkapkan tingkat akuntabilitas 

karyawan terhadap pemilik UKM. Secara umum, konsep akuntabilitas merupakan 

bentuk pertanggungjawaban seseorang  atas  tindakannya  kepada  pihak  lain  

selaku pemberi amanah (Asdar, 2014), di mana dalam penelitian ini pemberi 

amanah adalah pemilik UKM. Dengan adanya catatan akuntansi, maka pemilik 

akan mengetahui kesesuaian perilaku karyawan dengan tugas yang didelegasikan, 

yaitu apakah karyawan telah benar-benar melaksanakan tugas yang diberikan 

sesuai keinginan pemilik tanpa adanya tindak kecurangan.  

Selanjutnya, keberadaan pencatatan akuntansi ini menunjukkan adanya 

nilai kepercayaan (trust) yang diberikan pemilik kepada karyawan. Adapun 

pengertian percaya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, antara lain: 

mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata; menganggap atau 

yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada; menganggap atau yakin bahwa 

seseorang itu jujur (tidak jahat dan sebagainya); yakin benar atau memastikan 

akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat 

memenuhi harapannya dan sebagainya). Dalam konteks penelitian ini, percaya 

berarti menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, di mana pemilik 

percaya untuk mendelegasikan beberapa tugas kepada karyawannya. Pemilik 
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percaya bahwa karyawannya akan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai 

keinginannya tanpa diikuti tindak kecurangan. 

Pemilik yakin bahwa karyawannya bertindak jujur dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan. Oleh karena itu, adanya pencatatan akuntansi mampu 

menunjukkan tingkat kejujuran seorang karyawan dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan. Pada tahap selanjutnya, nilai yang melandasi pencatatan akuntansi 

adalah nilai kejujuran (integrity). Menurut kamus besar bahasa Indonesia jujur 

berarti (1) lurus hati, tidak berbohong; (2) tidak curang. Sedangkan dalam 

perspektif islam, kejujuran adalah kesuaian ucapan hati dengan sesuatu yang 

dikabarkan secara bersamaan. Kejujuran seseorang timbul karena kesadaran 

seseorang akan pengawasan Sang Pencipta atas segala yang dilakukannya. Hal ini 

tercermin pada salah satu ayat Al-Qur‟an yaitu Al-Mujadah ayat 7 menjelaskan: 

 

“Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” (Al-Mujadalah: 7) 

 

Ayat di atas menjelaskan adanya konsep pengawasan  dari Allah SWT terhadap 

tindakan umatNYA. Dengan memahami konteks ayat ini membuat para pelaksana 

sebuah organisasi akan melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai dengan 

tugas yang diembannya karena mereka menganggap bahwa setiap pertanggung 

jawaban yang paling utama adalah kepada Sang Kahliq yang mengetahui segala 

yang diperbuat oleh makhluk-Nya.  

8.3. Membangun Nilai Keadilan dalam Pencapaian Laba Perusahaan 

Pada umumnya, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah menciptakan 

laba perusahaan sebesar-besarnya, baik material ataupun nonmaterial. Dalam 

rangka mencapai laba perusahaan, pemilik UKM Garuda Jaya telah menunjukkan 
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nilai keadilan. Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak 

berat sebelah, tidak memihak. Menurut Ningsih (2014) terdapat tiga ciri khas yang 

menandai adanya keadilan, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus 

ditegakkan, dan keadilan menuntut persamaan. Pertama, keadilan selalu tertuju 

pada orang lain, menunjukkan bahwa keadilan hanya bisa timbul dalam konteks 

antar manusia, dengan kata lain konteks keadilan kita selalu berurusan dengan 

orang lain. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, artinya keadilan 

tidak hanya diharapkan atau dianjurkan tapi mengikat kita, sehingga kita 

mempunyai kewajiban. Ketiga, keadilan menuntut persamaan ( equality )., yaitu 

keadilan harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa 

kecuali. 

Dalam konteks penelitian ini, nilai keadilan ditunjukkan oleh ibu Nanik 

selaku pemilik UKM tidak serta merta mencari keuntungan demi kepentingan 

pribadi dan usahanya, namun juga memperhatikan kepentingan pekerja/ pengrajin. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan timbul dalam konteks antar manusia, 

yaitu pemilik dan pekerja/ pengrajin. Nilai keadilan ini dapat dilihat dari sikap 

pemilik dalam menerima pesanan calon pembeli.  

Seperti pada penjelasan sebelumnya, walaupun permintaan pasar UKM 

Garuda Jaya terus mengalami peningkatan, namun tidak semua pesanan 

pembelian diterima. Keputusan menerima atau menolak sebuah pesanan adalah 

dengan mempertimbangkan kesanggupan pekerja/ pengrajin dalam memproses 

pesanan tersebut, sebagaimana tercermin dalam potongan wawancara: 

“Awalnya ada pesanan, lalu aku sek harus mencari dan menghimpun 

pengrajin..sanggup tah ini..karena yang diminta semua itu kan 

handmade…” 
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Pernyataan „sanggup tah ini‟ menggambarkan bahwa pesanan setiap calon 

pembeli tidak langsung diterima oleh pemilik demi memperoleh keuntungan. 

Namun pemilik untuk memutuskan menerima atau menolak dengan melihat 

kesanggupan pekerja/ pengrajin, mengingat produk kerajinan memerlukan 

ketelitian dan ketelatenan dalam proses produksi sehingga waktu produksi sulit 

diprediksi. Sikap ibu Nanik menunjukkan sikap keadilan, di mana tidak hanya 

memikirkan kepentingan pribadi untuk  tujuan mencapai keuntungan yang besar 

bagi perusahaan, tetapi juga memikirkan kepentingan pekerja/ pengrajin tanpa 

memberikan tekanan kerja dengan menerima pesanan calon pembeli. Tentu saja 

keputusan menerima atau menolak pesanan calon pembeli akan mempengaruhi 

besar kecilnya pendapatan UKM, yang pada akhirnya memberikan pengaruh juga 

terhadap besar atau kecilnya keuntungan UKM.  

Nilai keadilan kedua dapat dilihat ketika pemilik menentukan besaran 

upah pekerja/ pengrajin. Selain terdapat nilai keikhlasan seperti yang telah 

dijelaskan pada subbab sebelumnya, terdapat juga nilai keadilan dalam 

menentukan upah pekerja/ pengrajin. Nilai keadilan diwujudkan dengan pola pikir 

sederhana pemilik UKM dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam 

menentukan upah pekerja/ pengrajin, sebagaimana kutipan wawancara berikut: 

“kadang ada orang ambil 1 item 10 ribu, aku itu ndak mentolo sama orang, 

ini lhu ada orang pesen 10 ribu, lah bu nanik dapat apa? wes endak wes 10 

ribu langsung setorkan ke sana, ibu gak dapet apa-apa, biasanya saya gitu, 

aku ndak ambil selisih berapa gitu endak, tetapi ada juga yang bahan 

bakunya ambil disini, semua disini, ya wes jualnya 10 ribu ya, jadi 1 item 

kamu 5ribu, ibu 5ribu ya, ada yang gitu..” 

 

Pernyataan di atas menjelaskan adanya sikap adil pemilik terhadap 

pekerja/ pengrajin dalam menentukan upah. Berdasarkan pernyataan di atas dapat 

dilihat jika bahan baku produksi diperoleh dari UKM, maka penentuan upah 
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pekerja/ pengrajin adalah 50% dari harga produk, sedangkan 50% lagi merupakan 

pendapatan, keuntungan yang diperoleh, serta biaya bahan baku yang dikeluarkan. 

Selanjutnya, apabila pekerja/ pengrajin membawa bahan baku produk sendiri 

maka 100% harga produk merupakan upah pekerja/ pengrajin. Hal ini 

menunjukkan sikap adil pemilik terhadap pekerja/ pengrajin, di mana pemilik 

memberikan hak pekerja yang seharusnya memang diterima, mengingat 

memproduksi sebuah barang kerajinan diperlukan daya kreatif dan ketelitian yang 

tinggi, serta membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses produksi masih 

secara manual menggunakan tangan. Hal ini menunjukkan juga bahwa pemilik 

UKM tidak serta merta memanfaatkan keahlian pekerja/ pengrajin untuk 

keuntungannya sendiri. Tentu saja, penetuan upah pekerja/ pengrajin ini 

mempengaruh besar-kecilnya pendapatan UKM, yang pada akhirnya juga 

mempengaruhi besar-kecil keuntungan UKM. Namun, pemilik UKM tetap 

mengedepankan sikap adil dalam rangka memperoleh keuntungan usaha. 
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BAB IX 

DUALITAS: 

PRAKTIK AKUNTANSI DALAM UKM GARUDA JAYA  

 

Bab ini merupakan tahapan kunci dari tahap analisis data fenomenologi 

transedental yaitu reduksi transedental. Tujuan penulisan bab ini adalah untuk 

mengungkap “esensi” di balik fenomena akuntansi dari UKM Garuda Jaya. 

Dalam rangka mencapai “esensi” nya, maka peneliti akan merangkum dan 

menarik benang merah dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Praktik 

akuntansi UKM Garuda Jaya yang bergerak dalam bidang kerajinan daur ulang 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkupinya. Pemahaman mendalam 

tentang praktik akuntansi mengungkap fenomena akuntansi yang dimaknai dalam 

dua bentuk. Pertama, praktik akuntansi diterapkan dalam penentuan harga jual 

produk dan biaya produksi, di mana  perhitungan angka-angka hanya dilakukan 

dalam ingatan dan pikiran informan. Temuan fenomena akuntansi ini oleh peneliti 

disebut akuntansi dalam ingatan dan pikiran. Kedua, praktik akuntansi diterapkan 

dengan membuat catatan persediaan barang jadi, catatan masuk dan keluarnya 

kas, catatan pembelian hingga penyusunan laporan keuangan berupa laporan 

neraca dan laporan L/ R. Temuan fenomena akuntansi ini dimaknai sebagai 

pencatatan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi pada UKM Garuda Jaya 

diungkapkan sebagai praktik-praktik dualitas akuntansi. Dualitas pada konteks 

penelitian ini merupakan penggabungan dua hal yang berbeda atau bahkan 

bertolak belakang menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak dapat terpisahkan. Pada 

UKM Garuda Jaya, maka praktik akuntansi dalam pikiran dan ingatan dengan 

praktik pencatatan akuntansi dimaknai sebagai bentuk dualitas yang 
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berpasangan, saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain dalam 

menjalankan kegiatan usaha. 

9.1. Dualitas: Mensinergikan Nilai Sosial dan Ekonomi  

Realita UKM Garuda Jaya mengungkap beberapa bentuk fenomena 

akuntansi. Pertama, praktik akuntansi ditemukan ketika informan menentukan 

biaya produksi dan harga jual, di mana perhitungan angka-angka hanya dilakukan 

dalam ingatan dan pikiran tanpa menyelenggarakan catatan. Praktik pertama ini 

dimaknai sebagai praktik akuntansi dalam ingatan dan pikiran. Biaya produksi 

ditentukan berdasarkan pesanan pelanggan yang diakumulasikan untuk setiap 

pesanan yang terpisah. Unsur pembentuk biaya produksi UKM Garuda Jaya lebih 

sederhana jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya, yaitu hanya dibentuk 

oleh biaya bahan baku dan upah pekerja/ pengrajin. Fenomena akuntansi pertama 

ini mengungkap makna nilai di baliknya, yaitu nilai ikhlas. Nilai Ikhlas dapat 

terlihat ketika penentuan upah pekerja/ pengrajin sebesar harga jual, sehingga 

keuntungan yang hanya diperoleh pemilik adalah rasa bahagia telah membantu 

orang lain. Fungsi dari praktik akuntansi ini adalah hanya sebatas sebagai 

informasi besar kecilnya biaya produksi dan harga jual produk. 

Fenomena akuntansi yang kedua adalah pencatatan akuntansi. Pencatatan 

akuntansi masih dilakukan pada beberapa kegiatan saja dan sangat sederhana. 

Adapun pencatatan yang dilakukan yaitu catatan persediaan barang jadi, catatan 

kas, dan catatan pembelian. Keberadaan pencatatan akuntansi ini memberikan 

manfaat ketika pemilik harus mendelegasikan tugas kepada karyawan karena tidak 

dapat terlibat secara langsung. Adapun manfaatnya sebagai pengendalian atas 

beberapa kegiatan usaha, yaitu kegiatan produksi, pemasaran, dan penjualan. 
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Adanya pencatatan akuntansi ini mengungkapkan adanya nilai timbal balik antara 

pemilik dan karyawan, yaitu nilai kepercayaan dan kejujuran. Nilai kepercayaan 

muncul dari dalam diri pemilik, di mana percaya bahwa karyawan akan berlaku 

jujur dalam melaksanakan tugas yang diberikan pemilik untuk menjalankan 

beberapa kegiatan usahanya. 

Adanya kegiatan pencatatan akuntansi dalam lingkungan UKM Garuda 

Jaya dibuktikkan adanya penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka fenomena ketiga yang terungkap adalah laporan neraca dan L/ R sebagai 

produk akhir pencatatan akuntansi. Laporan neraca dan L/ R masih dibuat dengan 

ala kadarnya dan diperuntukkan bagi kebutuhan internal. Fungsi dari produk 

pencatatan akuntansi ini hanya sebatas sebagai sumber informasi pendapatan yang 

diterima, biaya-biaya yang dikeluarkan, serta laba yang diperoleh UKM. Nilai 

keadilan terungkap di balik fenomena akuntansi ini, di mana dalam pencapaian 

laba pemilik tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi dan perusahaan, 

namun juga mengutamakan kepentingan pekerja/ pengrajin dan pelanggan.  

Pengungkapan fenomena-fenomena akuntansi tersebut diungkapkan 

sebagai bentuk dualitas praktik akuntansi, yang terdiri dari praktik akuntansi 

dalam pikiran/ ingatan dan akuntansi dalam bentuk pencatatan. Kedua bentuk 

praktik akuntansi ini tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mempraktikkan kegiatan 

akuntansi, melainkan berjalan saling melengkapi dalam praktik akuntansi. Tidak 

ada yang dominan antara kedua bentuk praktik akuntansi tersebut, melainkan 

kedua bentuk praktik akuntansi selaras satu sama lain, saling melengkapi dan 

saling mengisi dalam membentuk praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya. Pada 

tahap selanjutnnya, dualitas praktik akuntansi juga mengungkapkan adanya 
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penyatuan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing praktik akuntansi, 

sebagaimana dirinci pada tabel 9.1. 

Tabel 9.1  

Hasil Analisis Dualitas Praktik Akuntansi dalam UKM Garuda Jaya 

 
Fenomena 

Akunnasi 

Bentuk Fungsi Makna 

Nilai 

Nilai 

Akuntansi dalam 

pikiran dan ingatan 

Penentuan biaya 

produksi dan harga 

jual produk 

Sumber informasi Ikhlas Sosial 

Pencatatan 

Akuntansi 

Catatan persediaan 

barang jadi 

Catatan  kas 

Catatan pembelian 

Pengendalian atas 

kegiatan usaha 

produksi, 

pemasaran, dan 

penjualan 

Kepercayaan dan 

kejujuran 

Ekonomi 

Laporan  neraca dan 

L/ R sebagai 

produk akhir 

praktik akuntansi 

Laporan neraca 

Laporan L/R 

Sumber Informasi  Keadilan 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

 

Tabel tersebut menunjukkan adanya sinergi nilai-nilai sosial dan ekonomi 

dari dualitas praktik akuntansi. Berdasarkan analisis di atas, dapat dilihat bahwa 

kedua nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, di mana antara 

keduanya saling terkait dan tidak terpisahkan dalam membentuk praktik 

akuntansi. Hal tersebut tentu berbeda dengan praktik akuntansi pada umumnya 

yang hanya merefleksikan nilai ekonomi, di mana dalam menerapkan praktik 

akuntansi bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan segala cara. 

Sebaliknya, praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya mengungkapkan 

pencapaian laba tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial. 

Temuan dualitas praktik akuntansi di atas menunjukkan terdapatnya 

perspektif dalam paradigma new accounting history, di mana sebuah akuntansi 

tidak lagi dipandang hanya sebatas proses pencatatan hingga terbentuknya laporan 

keuangan, lebih dari itu akuntansi merupakan sebuah pengetahuan dan kekuatan 

yang dapat membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal ini 
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senada dengan definisi akuntansi tinker (1985) yang dikutip oleh Kurrohman dan 

Maradona (2012) melalui tulisan Carmona., et al (2004), yaitu: 

Accounting  practice  is  a  means  of  resolving  social  conflict,  a  device 

for  appraising  the  term  of  exchange  between  social  constituencies, 

and  an  institutional  mechanism  for  arbitrating,  evaluating,  and 

adjudicating. 

 

Pengertian di atas menyatakan bahwa meskipun transaksi tidak dicatat dengan 

sistem pencatatan akuntansi, yang terpenting akuntansi dapat membantu untuk 

menyelesaikan konflik sosial, sebuah alat untuk memberikan nilai  pada  aktivitas  

pertukaran  antar  anggota masyarakat,  dan  suatu  mekanisme  institusional  

untuk  menyelesaikan  masalah, melaksanakan evaluasi, dan mengambil 

keputusan dalam suatu hubungan sosial. Perspektif di atas memberikan pandangan 

bahwa akuntansi tidak hanya mengandung nilai ekonomi, namun juga nilai sosial. 

Pada paradigma new accounting history, nilai ekonomi tercermin dalam proses 

pencatatan akuntansi, di mana temuan pada UKM Garuda Jaya berupa 

penyelenggaraan catatan akuntansi hingga tersusunya laporan keuangan. 

Pertama, penerapan pencatatan akuntansi dimulai dengan dibuatnya 

catatan persediaan barang jadi, catatan kas, catatan pembelian, hingga penyusunan 

laporan neraca dan L/ R. Bentuk praktik pencatatan akuntansi ini diperlukan 

ketika pemilik tidak dapat terlibat secara langsung pada beberapa kegiatan usaha 

sehingga harus mendelegasikan tugasnya ke karyawan, seperti ketika UKM 

mendapatkan dua pekerjaan pelatihan pada waktu yang sama di kota yang 

berbeda, maka pemilik hanya akan terlibat langsung pada salah satu pekerjaan dan 

mendelegasikan pekerjaan lainnya kepada karyawan. Selain itu, pemilik tidak 

terlibat langsung pada kegiatan pembelian bahan dan peralatan pelatihan, di mana 

pemilik mendelegasikan tugas pembelian kepada karyawan. Pemilik UKM yang 
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tidak terlibat langsung mendorong keberadaan pencatatan akuntansi, di mana 

kegiatan pencatatan akuntansi berfungsi sebagai pengendalian pemilik atas 

kegiatan usaha yang dijalankan oleh karyawan. Keberadaan dan fungsinya 

tersebut menunjukkan adanya nilai ekonomi dari bentuk praktik akuntansi ini. 

Adanya nilai ekonomi dipahami ketika fungsi bentuk praktik akuntansi ini 

digunakan pemilik untuk mengontrol kegiatan usaha yang dijalankan karyawan. 

Bentuk pengendalian dalam hal ini, seperti kesesuaian catatan pembelian dengan 

bahan yang sebenar-benarnya dibeli karyawan dan kas yang telah dikeluarkan, 

kesesuaian catatan persediaan barang jadi dengan persediaan barang jadi 

sesungguhnya, dan juga kesesuaian catatan penerimaan kas dengan kas yang 

diterima sesungguhnya. Bentuk pengendalian tersebut menunjukkan adanya nilai 

ekonomi secara murni dari keberadaan praktik akuntansi. Hal ini sama seperti 

perusahaan pada umumnya, di mana salah satu fungsi praktik akuntansi sebagai 

pengendalian atau pengendalian internal perusahaan sehingga dapat 

meminimalkan tindak kecurangan karyawan yang dapat merugikan perusahaan. 

Kedua, Nilai ekonomi juga tercermin dengan adanya penyusunan laporan 

neraca dan L/ R yang dibuat UKM sebagai produk akhir pencatatan akuntansinya. 

Terdapatnya nilai ekonomi dapat dipahami dari fungsi dibuatnya laporan 

keuangan sebagai sumber informasi keuangan. Laporan Neraca dapat 

menunjukkan posisi kas dan persediaan barang, dan modal pada akhir tahun. 

Selanjutnya, laporan L/ R dapat menunjukkan besar laba yang diperoleh UKM 

selama setahun, pendapatan yang diperoleh, dan biaya-biaya yang dikeluarkan.  

 

 



 

134 
 

 

Selanjutnya, pandangan akuntansi yang dapat membentuk perilaku 

masyarakat dalam kehidupan sosial dapat dilihat pada temuan akuntansi dalam 

pikiran dan ingatan. Penyelenggaraan akuntansi dalam pikiran dan ingatan 

dilakukan dalam menentukan biaya produksi dan harga jual produk. Praktik 

akuntansi ini membentuk sikap dan perilaku pemilik dalam kehidupan sosialnya 

dengan masyarakat sekitar, terutama pada masyarakat yang bekerja sebagai 

pengrajinnya. Hal ini tercermin Pada saat penentuan upah pekerja/ pengrajin, 

pemilik menghadirkan rasa „belas kasihan‟ kepada pekerja/ pengrajin. Rasa „belas 

kasihan‟ tersebut mempengaruhi keputusan (perilaku) pemilik dalam menentukan 

upah pekerja/ pengrajin yang didasarkan pada bahan baku yang digunakan. 

Apabila pekerja/ pengrajin menggunakan bahan baku yang disediakan oleh UKM, 

maka upah pekerja/ pengrajin adalah sebesar 50% dari harga jual produk. 

Sebaliknya, apabila pekerja/ pengrajin menggunakan bahan baku milik sendiri, 

maka upah pekerja/ pengrajin sebesar 100% harga jual produk sehingga 

keuntungan yang diperoleh pemilik adalah perasaan senang atau bahagia karena 

membantu seorang pekerja/ pengrajin memperoleh pendapatan dari pesanan. 

Perasaan senang atau bahagia ini menunjukkan adanya nilai ikhlas pemilik UKM 

yang mencerminkan adanya nilai sosial dalam menerapkan praktik akuntansinya. 

Oleh karena itu, praktik akuntansi dalam pikiran dan ingatan dapat dikatakan 

merupakan refleksi nilai sosial. 

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa temuan penelitian berada 

dalam ranah new accounting history, di mana praktik akuntansi tidak hanya 

memuat nilai ekonomi, namun juga bersinergi dengan nilai akuntansi. Nilai sosial 

dan ekonomi saling terkait dan tak terpisahkan dalam praktik akuntansi UKM 
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Garuda Jaya, tidak ada yang lebih dominan perannya dalam praktik akuntansi, 

keduanya selaras dan saling beriringan. Pada tahap akhir, hal ini mengungkap 

hakikat fenomena akuntansi UKM Garuda Jaya adalah dualitas praktik akuntansi, 

yaitu akuntansi dalam ingatan dan pikiran dengan akuntansi dalam bentuk 

pencatatan saling beriringan, berpasangan, dan saling melengkapi antara satu dan 

lainnya dalam membentuk praktik akuntansi. 

9.2. Dualitas: Integrasi Karakter “Maskulin” dan “Feminin” dalam 

Keberhasilan Usaha  

Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang 

bersangkutan, jika kinerja suatu perusahaan baik maka perusahaan tersebut dapat 

dikatakan telah mencapai keberhasilan. Secara umum, kinerja perusahaan dapat 

diukur dari laba yang diperoleh bentuk usaha bersangkutan, kemudian didukung 

dengan beragam informasi seperti tingkat penjualan, luas pangsa pasar, dan lain-

lainnya. Di kota Malang, ukuran keberhasilan suatu UKM dapat dilihat ketika 

UKM tersebut menjadi UKM unggulan. Begitupun UKM Garuda Jaya, UKM 

Garuda Jaya menunjukkan keberhasilan dengan menjadi salah satu UKM 

unggulan di Kota Malang. Keberhasilan UKM Garuda Jaya dapat dilihat 

bertahannya keberlangsungan usaha hingga saat ini. Kita sering menemui 

fenomena timbul tenggelamnya usaha skala kecil menengah, suatu saat kita 

menemui banyak bermunculan usaha-usaha baru, tetapi usaha-usaha baru tersebut 

sering menghilang dalam waktu yang singkat. Delapan tahun merupakan waktu 

yang singkat bagi sebuah usaha dengan skala menengah untuk mencapai 

keberhasilan usahanya. Sebaliknya, delapan tahun juga merupakan waktu yang 
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terbilang cukup panjang bagi suatu usaha skala kecil menengah untuk 

mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis yang semakin kompetitif. 

Mendasar pada pemaparan di atas maka terungkap suatu bentuk integrasi 

antara karakter “maskulin” dan “feminin” dalam keberhasilan usahanya. Pada 

konteks penelitian ini, pengertian “maskulin” dan “feminin” tidak sebatas hanya 

gender, namun karakter-karakter yang membentuk pelaku usaha dalam 

menjalankan bisnisnya. Karakter “maskulin” sebuah bisnis, yaitu bisnis yang 

berorientasi pada aspek materi, hanya memuat nilai ekonomi. Jika kita 

memalingkan pandangan kita pada penelitian Triyuwono (2003), ini yang disebut 

sebagai entity theory.  Intinya, pandangan teori memberikan konsep bahwa entitas 

bisnis memiliki peran sebagai agen pemilik perusahaan dengan orientasi 

perolehan dan kekayaan tanpa batas, baik  untuk kesejahteraan  pemilik  maupun  

untuk  survi-valitas  dan  perkembangannya  sendiri. Hal ini menjadikan sebuah 

entitas bisnis dalam praktiknya sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, di mana 

mampu merasionalkan, menormalisasi, dan melegetimasi dalam mengeksploitasi 

pihak-pihak lain ataupun bahkan alam dalam mencapai kekayaan tak terbatas 

untuk kepentingan pemilik entitas. 

Pada entity theory umumnya menyelimuti perjalanan bisnis modern saat 

ini, di mana sarat dengan nilai-nilai “maskulin”, di mana Triyuwono (2003) 

mengungkapkan bahwa sebuah entitas bisnis – yang dibahasakan dengan 

akuntansi – tidak dapat dikatakan survive dan tumbuh dengan memberi “makan” 

dan “memelihara” “yang lain” (masyarakat yang tidak memiliki hubungan 

langsung dengan perusahaan, hewan, dan alam). Orientasi materi pada bisnis 

mendorong sebuah entitas bisnis menjadikan laba sebagai tujuan utama dan 
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segalanya. Hal ini menjadikan laba sebagai pilihan bottom line dalam laporan laba 

rugi. Melalui penelitiannya, Irianto (2006) juga memaparkan bahwa “pilihan” 

untuk menjadikan laba sebagai tujuan utama aktivitas bisnis dan menyajikannya  

sebagai  bottom  line  dalam  laporan  laba  rugi  telah  memicu tumbuhnya  

beragam  persoalan  sosial yang  mendasar  seperti  praktik-praktik “manajemen” 

laba, dan yang lebih membahayakan praktik-praktik bisnis yang “menghalalkan  

segala  cara”  untuk  mengeruk  laba  (keuntungan)  sebanyak- banyaknya. 

Namun tidak demikian dengan UKM Garuda Jaya, peneliti mengungkap 

temuan entitas bisnis UKM ini tidak hanya berorientasi pada aspek materi, namun 

juga melingkupi aspek sosial dan pertanggungjawaban. Praktik ini yang mana 

oleh Triyuwono (2003) disebut sebagai enterprize theory, di mana menjelaskan 

bahwa akuntansi tidak hanya melayani pemilik perusahaan saja, tetapi juga 

masyarakat dengan  cara  mengakui “pihak  lain”  (the  others)  selain  pemilik  

perusahaan  (shareholders)  sebagai pihak  yang juga  memegang  peranan  

penting  bagi  kesenambungan hidup perusahaan. Walaupun laba menjadi tujuan 

utama UKM, namun pemilik tidak menempatkan laba di atas segalanya, dalam 

artian pemilik UKM tidak melakukan segala cara demi tercapainya laba sebanyak-

banyaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian Irianto (2006), di mana dengan 

menggunakan rerangka PEA Melalui temuan penelitiannya, Irianto (2006) 

menawarkan aspek distribusi dan keadilan, dan bukan laba sebagai tujuan utama. 

Mendasarkan pada pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian laba 

usaha juga memperhatikan aspek sosial. Hal inilah disebut karakter “feminin” 

yang terdapat pada UKM Garuda Jaya. Triyuwono (2003) menyebutkan unsur 
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“feminin” manusia seperti rasa, intuisi, spiritual, saling membantu, saling 

menghormati, saling percaya, jujur dan lain-lainnya.  

Karakter “feminin” saling percaya dan jujur terlihat dalam penerapan 

praktik akuntansi dalam bentuk catatan, sebagaimana telah diungkapan pada 

subbab 9.1 sebelumnya.  Pada konteks penelitian ini, karakter “feminin”  UKM 

Garuda Jaya juga dapat dilihat dalam bentuk kepedulian, di mana sebagai bentuk 

tanggungjawab sosial dan lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan 

diterapkan dalam menjalankan usahanya, yaitu membentuk limbah/ sampah 

menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi. Kepedulian lingkungan ini 

merupakan salah satu bentuk tanggungjawab UKM Garuda Jaya dalam rangka 

melestarikan dan menyelamatkan lingkungan hidup. Melalui pembuatan produk 

dengan berbahan dasar limbah/ sampah mampu menciptakan laba yang tidak 

hanya berorientasi pada sisi materi, namun juga mempertimbangkan aspek 

lingkungan hidup. Mendasarkan penjelasan tersebut membentuk pola pemikiran 

pemilik UKM dalam memanfaatkan limbah/ sampah untuk membentuk suatu 

usaha yang dapat menciptakan laba yang besar.  

Kepedulian sosial dapat terlihat pada motivasi awal berdirinya UKM 

Garuda Jaya.  Mendasarkan pada temuan bab sebelumnya diketahui bahwa 

berdirinya UKM  diawali dengan kebutuhan pekerjaan anggota wanita koperasi 

Garuda Jaya sehingga pemilik berinisiatif untuk membentuk suatu usaha. Pada 

perjalanan selanjutnya, manfaat keberadaan UKM Garuda Jaya semakin luas, 

yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas 

melalui tambahan penghasilan keluarga bagi wanita baik remaja atau ibu rumah 

tangga. Hal ini menunjukkan kepedulian sosial pemilik sudah diterapkan sejak 
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awal berdirinya UKM Garuda Jaya hingga sampai sekarang. Hal tersebut dapat 

terlihat di dalam penerapan praktik-praktik akuntansi sebagai nilai-nilai sosial, 

sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 9.1.  

Selanjutnya, seiring perjalanan usaha UKM Garuda Jaya bentuk tanggung 

jawab sosial diwujudkan dalam bentuk kepeduliannya untuk memberikan 

pelatihan gratis kepada masyarakat dan bentuk kerjasama dengan lembaga  

pemasyarakatan wanita kelas II A Malang. Dengan memberikan pelatihan kepada 

narapidana wanita, diharapkan setelah narapidana keluar dari lembaga 

pemasyarakatan memiliki keahlian untuk berusaha ataupun dapat bekerja di UKM 

Garuda Jaya sebagai pekerja/ pengrajin. Dua bentuk kepedulian sosial yang  

mencerminkan nilai-nilai sosial ini menunjukkan adanya sifat ketulusan dalam diri 

pemilik UKM, di mana berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, ketulusan 

berarti kesungguhan. Pada konteks penelitian ini, ketulusan dapat terlihat dengan 

adanya prinsip berbagi ilmu sejak awal dengan tujuan mensukseskan banyak 

orang, yaitu kesungguhan ibu Nanik untuk melatih seseorang yang ingin menjadi 

salah satu pekerja/ pengrajin. Ketulusan membantu seseorang menuju kesuksesan 

dapat dilihat dari pernyataan Ibu Nanik: 

“Rugi jika hidup ini tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, 

saya akan membagikan apa yang saya punya ini kepada semua masyarakat 

yang mau belajar. Rumah saya terbuka untuk belajar…Kami memang 

ingin membantu, selama untuk kebaikan orang kami akan melatih” 

 

Pernyataan di atas menegaskan ketulusan yang ingin disampaikan ibu Nanik 

dengan membagi ilmunya kepada siapapun yang ingin belajar. Pada tahap 

selanjutnya, hal ini dilakukan untuk membantu seseorang meningkatkan 

perekonomian dengan menciptakan pekerjaan baru.  
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Konsep ketulusan muncul dari sikap berbagi pemilik kepada orang lain, 

yaitu berbagi rezeki  dengan membantu seseorang memperoleh tambahan 

penghasilan dan berbagi ilmu dengan tujuan untuk menambah rezeki seseorang 

melalui kemampuan dan keahlian yang dipelajari. Dalam perspekstif Islam, 

berbagi dalam hal apapun dan sekecil apapun sangat dianjurkan. Dalam Islam 

diajarkan, jika ingin mendapatkan sesuatu maka berikanlah sesuatu kepada orang 

lain. Hal tersebut salah satunya tercantum dalam surat Saba‟ ayat 39. 

 

 

“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi 

(siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu 

nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki 

yang sebaik-baiknya.” (Qs. Saba‟ ayat 39) 

 

Mendasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi berperan dalam keberhasilan usaha UKM Garuda Jaya ketika karakter 

“maskulin” dan “feminin” melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini 

mengungkapkan adanya dualitas praktik “maskulin” dan “feminin”, yaitu dua 

karakter tersebut menjadi prinsip yang saling berpasasangan dan selaras dalam 

menjalankan usaha. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena satu dengan 

lainnya akan saling terkait dalam membangun keberhasilan usaha.     
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BAB X 

PENUTUP: CATATAN AKHIR PENELITIAN 

Bagian ini merupakan babak akhir penelitian mengenai penngungkapan 

praktik akuntansi pada UKM. Berbagai tahapan telah dilakukan oleh peneliti 

untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan di awal bab ini. 

Penelitian ini dilakukan di salah satu UKM di Kota Malang yaitu UKM Garuda 

Jaya. Pada bagian ini, peneliti berusaha meringkas secara keseluruhan hasil 

temuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan 

mengungkap keterbatasan peneliti selama melakukan penelitian dan berusaha 

memberi saran. 

10.1. Kesimpulan 

UKM Garuda Jaya terbentuk pada tanggal 14 Maret 2009 yang 

dilatarbelakangi dengan kebutuhan pekerjaan anggota wanita koperasi. UKM ini 

berlokasi di JL. Dirgantara II C No. 29-30 Malang, di mana merupakan tempat 

tinggal dari ibu Nanik, selaku pemilik usaha. Struktur organisasi yang dimiliki 

masih sangat sederhana, yaitu terdiri dari pemilik selaku penanggungjawab penuh 

keberlangsungan usaha, 6 orang staff, dan 80 pekerja/ pengrajin. Dari awal 

berdirinya UKM sendiri membawa satu buah visi mulia, yaitu meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan 

baru, khususnya untuk masyarakat kota Malang. Visi ini diwujudkan pemilik 

dengan memegang prinsip berbagi ilmu melalui pelatihan gratis dengan harapan 

banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk mencari penghasilan tambahan 

dengan menjadi pekerja/ pengrajin UKM Garuda Jaya. Terdapat dua produk yang 

diperjual belikan, yaitu (1) Produk jasa pelatihan, dan (2) barang kerajinan 
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berbahan dasar baku limbah atau sampah, seperti koran bekas, klobot jagung, 

sandal jepit bekas, plastik bekas, dan sebagainya. 

Arah kegiatan usaha UKM Garuda Jaya adalah kombinasi antara kegiatan 

usaha jasa dan manufaktur. Kombinasi antara jasa dan manufaktur terlihat ketika 

UKM melakukan kegiatan jasa pelatihan juga menjual satu paket bahan dan 

peralatan siap pakai bagi peserta pelatihan. Penjualan bahan siap pakai dikatakan 

sebagai kegiatan manufaktur dikarenakan bahan baku memerlukan tahapan proses 

produksi sehingga siap untuk dipakai dan dijual sebagai materi di setiap pelatihan. 

Kegiatan utama manufaktur dari UKM ini adalah merubah barang bekas yang 

tidak terpakai menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai jual, di mana 

produksi baru dilakukan apabila terdapat pesanan dari calon pembeli. Meskipun 

UKM memiliki pemasaran dari skala nasional hingga skala internasional. namun 

tidak semua pesanan pelanggan akan diproses karena keputusan menerima atau 

menolak pesanan pelanggan didasarkan kesanggupan pekerja/ pengrajin untuk 

menyelesaikan sejumlah produk. Hal ini dilakukan karena proses produksi masih 

dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan (handmade) sehingga 

penyelesaian proses produksi membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak 

dapat ditentukan.  

Walaupun UKM Garuda Jaya dapat dikatakan sebagai UKM yang telah 

berhasil dan sukses dalam menjalankan usahanya, namun keberadaan intensitas 

praktik akuntansi masih sangat rendah dan penerapannya masih sangat sederhana . 

Praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya tidak hanya dimaknai sebagai upaya 

untuk melakukan perhitungan angka-angka kemudian disajikan dalam bentuk 

catatan. Namun, akuntansi pada penelitian ini juga dimaknai sebagai upaya 
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perhitungan angka-angka yang dilakukan dalam ingatan dan pikiran pelaku usaha 

tanpa menyelenggarakan catatan. Bentuk praktik akuntansi tersebut dapat terlihat 

ketika informan menentukan biaya produksi dan harga jual. Bentuk praktik 

akuntansi selanjutnya berkembang dalam bentuk pencatatan akuntansi. Pencatatan 

akuntansi masih dimaknai sebagai proses pembelajaran dan peralihan sehingga 

pencatatan masih dilakukan sangat sederhana dan hanya diterapkan pada beberapa 

kegiatan usaha saja. Adapun pencatatan akuntansi diwujudkan dalam bentuk 

catatan persediaan barang jadi, catatan kas, catatan pembelian hingga penyusunan 

laporan keuangan berupa laporan neraca dan L/ R. „Kesederhanaan‟ pencatatan 

akuntansi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku usaha terhadap pencatatan 

akuntansi masih rendah sehingga pencatatan akuntansi masih jauh dari standar 

yang berlaku, yaitu SAK ETAP. 

Nilai ikhlas, kepercayaan dan kejujuran, serta keadilan merupakan nilai-

nilai yang melandasi praktik akuntansi pada UKM Garuda Jaya. Nilai ikhlas 

melandasi praktik akuntansi dalam ingatan dan pikiran ketika pemilik UKM 

menentukan upah pekerja/ pengrajin, di mana pemilik mengikutsertakan rasa 

„belas kasih‟. Nilai kepercayaaan dan kejujuran melandasi keberadaan praktik 

pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi menunjukkan adanya nilai 

kepercayaan pemilik atas kejujuran karyawan dalam menjalankan tugas yang 

diberikan dalam menjalankan beberapa kegiatan usaha. Nilai keadilan melandasi 

praktik pencapaian laba, di mana pemilik dalam memperoleh laba tidak hanya 

mempertimbangkan keuntungan pribadi dan usahanya, namun juga 

mempertimbangkan kepentingan pekerja/ pengrajin dan pelanggannya. 
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Namun, pemanfaatan pencatatan akuntansi masih sebatas sebagai 

pengendalian beberapa kegiatan usaha. Kebutuhan keberadaan praktik akuntansi 

sebagai pengendalian, didorong karena pemilik UKM tidak dapat selalu terlibat 

langsung dalam semua kegiatan usaha sehingga pemilik harus mendelegasikan 

beberapa tugas kepada karyawan. Dengan kondisi tersebut, maka selanjutnya 

pencatatan akuntansi akan bermanfaat untuk mengendalikan kegiatan produksi, 

pemasaran, dan penjualan. Selain itu, keberadaan praktik akuntansi juga berfungsi 

sebagai sumber informasi keuangan. Dengan menerapkan praktik akuntansi dalam 

ingatan dan pikiran, maka pelaku usaha akan memperoleh informasi mengenai 

biaya produksi dan harga jual. Selanjutnya, pencatatan akuntansi dapat 

menunjukkan posisi keuangan pada akhir tahun, pendapatan yang diperoleh, biaya 

yang telah dikeluarkan, serta besar kecilnya laba yang diperoleh. 

Selain itu, Informasi keuangan yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi 

belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama 

terkait kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Kegiatan produksi dilakukan 

dengan menghasilkan produk tanpa batas, di mana pertimbangan jenis apa yang 

diproduksi, jumlah produksi, tempat produksi, waktu produksi, serta kualitas dan 

standard produk tidak didasarkan pada informasi keuangan. Begitupun keputusan 

terkait penjualan, di mana keputusan menerima atau menolak pesanan didasarkan 

atas kesanggupan pekerja dan kesepakatan dengan pelanggan atas waktu yang 

tidak dapat diperdiksi. 

Pada tahap selanjutnya, temuan esensi fenomena akuntansi pada UKM 

Garuda Jaya adalah terbentuknya praktik dualitas. Pertama, praktik dualitas 

mensinergikan nilai sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan praktik akuntansi. 
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Kedua, praktik dualitas membentuk integrasi karakter “maskulin” dan “feminin” 

dalam mencapai keberhasilan usaha, di mana dalam perplehan laba tidak hanya 

berorientasi pada aspek materi, namun juga berorientasi pada aspek 

tanggungjawab lingkungan dan sosial. Tanggungjawab lingkungan diwujudkan 

dalam bentuk kepeduliannya, yaitu memanfaatkan limbah/ sampah sebagai bahan 

dasar pembuatan produk. Selanjutnya, tanggungjawab sosial diwujudkan dengan 

memberi pelatihan gratis kepada masyarakat dan narapidana lembaga  

pemasyarakatan wanita kelas II A Malang dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa praktik akuntansi belum memiliki peran penting dalam 

menunjang keberhasilan UKM Garuda Jaya. Namun, terdapat beberapa faktor 

yang mendukung keberhasilan usaha saat ini, antara lain kreativitas, inovasi, dan 

jaringan kerjasama. Semakin banyak inovasi yang diciptakan, maka semakin besar 

kemampuan UKM Garuda Jaya untuk bersaing dalam pasar bisnis yang semakin 

kompetitif. Selain itu, jaringan kerjasama yang paling menunjang UKM Garuda 

Jaya dalam mencapai keberhasilan adalah Pemerintah Daerah ataupun Pemerintan 

Pusat melalui Dinas Koperasi dan UMKM. 

10.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian masih jauh dari kata sempurna. 

Meskipun sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, namun hasil penelitian 

masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Adapun beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 



 

146 
 

 
 

- Obyek pengamatan hanya di sekitar showroom utama UKM Garuda Jaya, yang 

juga merupakan rumah tinggal pemilik usaha, sedangkan tidak semua kegiatan 

usaha seperti proses produksi, kegiatan pelatihan, dan pemasaran sehingga 

peneliti tidak melakukan pendalaman secara langsung terhadap beberapa 

kegiatan tersebut. 

- Wawancara hanya dilakukan pada staff/ asisten, pekerja/ pengrajin, dan tamu 

yang saat itu datang di rumah pemilik UKM Garuda Jaya.  

10.3. Saran Penelitian 

10.3.1. Bagi UKM Garuda Jaya 

- UKM hendaknya melakukan pencatatan akuntansi secara rutin untuk setiap 

transaksi sehingga lebih dapat menghindari tindakan kecurangan yang mungkin 

dapat dilakukan serta memperoleh informasi keuangan lebih akurat. 

- Walaupun pengetahuan pelaku usaha tentang praktik akuntansi masih rendah 

dan pencatatan masih diterapkan jauh dari standar yang berlaku, namun 

hendaknya UKM melakukan pencatatan dengan tertib dan rapi, seperti 

pencatatan pendapatan, biaya yang dikeluarkan dibedakan antara kegiatan jasa 

dan manufaktur sehingga pemilik benar-benar memperoleh informasi keuangan 

yang akurat dan dapat digunakan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. 

- UKM hendaknya memiliki tempat khusus untuk menyimpan dokumen-

dokumen keuangan (seperti: bukti-bukti transaksi, perjanjian kerjasama, 

catatan-catatan akuntansi, ataupun laporan keuangan) sehingga dapat terhindar 

dari kehilangan dokumen keuangan ataupun dapat menghindari dari bukti-bukti 

yang tidak tercatat. 
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10.3.2. Bagi Pemerintah 

- Selain memberikan perhatian pada inovasi dan pemasaran produk-produk UKM, 

Pemerintah daerah sebaiknya juga lebih memperhatikan untuk sering 

memberikan pelatihan mengenai praktik akuntansi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keadaan UKM-UKM yang berada di Kota Malang. 

- Pemerintah daerah hendaknya berkerjasama dengan praktisi-praktisi lain untuk 

memberikan edukasi kesadaran pada pelaku usaha untuk mengetahui dan 

memahami tentang pentingnya penerapan praktik akuntansi dalam menjalankan 

usaha. 

10.3.3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

- Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif.  

- Penelitian selanjutnya hendaknya menggali informasi pada semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan usaha sehingga peneliti dapat memperoleh informan 

dengan berbagai pola pemikiran yang berbeda dalam memaknai sebuah praktik 

akuntansinya, dan pada akhirnya data yang diperoleh lebih lengkap dan lebih 

mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

148 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahmad, K. 2012. The Use of Management Accounting Practices in Malaysian 

SME. Thesis for The Degree of Doctor of Philosophy in Accountancy, 

University of Exeter. 

 

Amanah, S. 2012.  Analisis Penerapan Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Kecil dan 

Menengah Binaan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal UMSB. (online),  

(http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/jurnal-Sari-

Amanah.pdf, diakses pada tanggal 04 Juli 2015). 
 

Andriani, L., Atmadja, A.T., dan Sinarwati, N.K. 2014. Analisis Penerapan 

Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil 

Menegah (UMKM) (Sebuah Studi  Intrepetatif Pada Peggy Salon). e-

Journal Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi. (Vol: 2 No: 1 

Tahun 2014). 

 

Anggadwita, G., Mustafid, QY. 2012. Indetification of Factors the Performance of 

Small Medium Enterprises (SME). Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. (115, 415-423) 

Anggraeni, I. 2012. Penerapan Sistem Akuntansi Sederhana Pada UKM Cireng 

Cigeur Group Bogor. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.  

Arena, T., Herawati, N., dan Setiawan A.R. 2015. “Akuntansi” UMKM Batik 

Tanjung Bumi: Akuntansi Luar Kepala dan Sederhana (Sebuah Studi 

Etnografi). Prosiding Seminar Nasional 4
th

 UNS SME‟s Summit & 

Awards. 

Arief A.A. 2010. Peran Laporan Keuangan dan Intuisi dalam Pengambilan 

Keputusan Kredit (Studi Empiris pada Perbankan Kota Semarang. Skripsi. 

Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. 

Armando, Z.R. 2013. Eksplorasi dan Remodelling Akuntansi pada Usaha Mikro 

dan Kecil (UMK). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. 

Asdar. 2014. Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Masjid (Sebuah Studi 

Fenomenologi). Tesis. Malang: Program Magister Akuntansi Pascasarjana 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Assauri, S. 2004. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Lembaga Fakultas 

Ekonomi UI. 

 

Atmadja, A.T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam 

Ranah Ilmu Akuntansi. Jurnal Akuntansi Profesi. (Vol. 3 No. 2 (122-141). 

Audiax. 2008. Research: Sebuah Pengantar untuk “Mencari-Ulang” Metode 

Penelitian dalam Psikologi. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra 

http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/jurnal-Sari-Amanah.pdf
http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/jurnal-Sari-Amanah.pdf


 

149 
 

 

Belkaoui, A.R., dan Picur, R.D. 1997. Cultural Determinism and Perception of 

Accounting Concepts. The International Journal of Accounting. (26: 118-

130). 

BPS. 2012. Tabel Perkembangan UMKM tahun 1997-2012. (Online). 

(https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322, diakses pada tanggal 

20 Juni 2015). 

Burrel, G., and Gareth. M. 1979. Sociological Paradigms and Organisational 

Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. Heinemann: 

London 

Carter, W.K & Usry, M.F. 2004. Akuntansi Biaya, Edisi 13. Jakarta: Salemba 

Empat. 

Chariri, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper 

disajikan dalam Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): Fakultas 

Ekonomi Universitas Diponegoro, 31 Juli – 1 Agustus 2009. 

Creswell, J.W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Pemilihan di Antara 

Lima Pendekatan, Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Belajar 

Denzin, N.K dan Lincoln, Y.S. 2011. The Sage Handbook Qualitative Research, 

Edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

__________. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahannya, edisi akhir. Jakarta: Yayasan 

Rachma. 

Dhanias, F.R. 2015. Praktik Bisnis dan Akuntansi Jasa Keuangan Gelap di Pasar 

Besar Malang. Tesis. Malang: Program Magister Sains Akuntansi 

Universitas Brawijaya. 

Dinkop. 2015. Koperasi dan UKM Unggulan di Kota Malang. (Online). 

(http://dinkop.malangkota.go.id/2015/09/08/koperasi-dan-ukm-unggulan-

di-kota-malang/, diakses pada tanggal 04 Juli 2015).  

Djamhuri, A. 2011. Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam 

Kajian Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. (Online), ( 

http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/2011_ Ali-Dj_Ilmu-

Sosial-dan-Berbagai-Paradigma-Akt.pdf., diakses pada tanggal 30 

Desemeber 2015) 

Ediraras, D.T. 2010. Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ekonomi Bisnis. 

(Online),  No. 2, Volume 15 

(http://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/331/27

2, diakses pada tanggal 04 Juli 2015) 

Evans, J. 1994. Berfikir kreatif dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322
http://dinkop.malangkota.go.id/2015/09/08/koperasi-dan-ukm-unggulan-di-kota-malang/
http://dinkop.malangkota.go.id/2015/09/08/koperasi-dan-ukm-unggulan-di-kota-malang/
http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/2011_%20Ali-Dj_Ilmu-Sosial-dan-Berbagai-Paradigma-Akt.pdf
http://arikamayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/2011_%20Ali-Dj_Ilmu-Sosial-dan-Berbagai-Paradigma-Akt.pdf
http://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/331/272
http://www.ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/331/272


 

150 
 

 

Hamdani, J., dan Christina, W. 2012. Open Innovation Implementation to Sustain 

Indonesian SMEs. Procedia – Economics and Finance. (Volume 4, 223-

233) 

Hanum, Z. 2013. Pengaruh Persepsi Usaha Kecil atas Informasi Akuntansi 

Keuangan terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei pada Usaha-usaha 

Kecil di Medan). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. (Vol. 13 No. 2, 219-

250). 

Harahap, Y.R. 2014. Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan yang Dimiliki 

Pelaku UKM dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UKM. Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis. (Vol. 14, No. 1, 66-76). 

Hasbiansyah. O. 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penellitian 

dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Mediator. (Vol. 9, No. 1, 163-180). 

Heizer, J & Render, B. 2005. Manajemen Operasi 1 (ed.7). Jakarta: Salemba 

Empat 

Indrawati, S. 2012. Pengelolaan Keuangan UMKM. (Online), (http://blog.stie-

mce.ac.id/indrawati/2012/01/09/pengelolaan-keuangan-umkm/, diakses 

pada tanggal 25 Juni 2015). 

Indriantoro, N., Supomo. B. 2009. Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan 

Manajemen. Yogyakarta: BPFE 

Irianto, G. 2006. Dilema “Laba” dan Rerangka Teori Political Economy of 

Accounting (PEA). Tema. (Vol. 7 No. 2:141-153). 

Irianto, G., Novianti, N., Wulandari, P.P. 2014. “Kamuflase” dalam Praktik Rotasi 

Audit. Jamal. (Vol. 5 No. 3: 345-510). 

Jailani. M. S. 2013. Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, 

Grounded Theory, dan Studi Kasus). Edu-bio. (Vol. 4, 41-50). 

Jusup, A.H. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi ke-6, Jilid 1. Yogyakarta: STIE 

YKPN. 

Jusup, A.H. 2005. Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi ke-6, Jilid 2. Yogyakarta: STIE 

YKPN. 

Kamyabi dan Devi. 2011. The Impact of Accounting Ousourcing on Iranian 

SMEs Performance: Transaction Cost Economics dan Resource-Based 

Perspectives. World Applied Sciences Journal. (15, 2: 244-252, ISSN 

1818-4952). 

Kementerian Koperasi dan UKM. 2011. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2010-2011. (Online). 

(http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_u

mkm_2010-2011.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2015). 

http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati/2012/01/09/pengelolaan-keuangan-umkm/
http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati/2012/01/09/pengelolaan-keuangan-umkm/
http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2010-2011.pdf
http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2010-2011.pdf


 

151 
 

 

Kementerian Koperasi dan UKM. 2012. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2011-2012.  (Online) 

(http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_u

mkm_2011-2012.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2015). 

Kementerian Koperasi dan UKM. 2013. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2010-2011.(Online).  

(http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_u

mkm_2012-2013.pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2015). 

Kotler, P. 1997. Manajemen Pemasaran. New Jersey: Pretience-Hall, Inc. 

Kotler, P and Gary, A. 2012. Principle of Marketing, Fourteenth Edition. 

England: Pearson Education Limited. 

Kurrohman, T dan Maradona, A.F. 2012. Akuntansi, Kekuatan, Pengetahuan: 

Peran Akuntansi dalam membangun peradaban. Jurnal Akuntansi 

Universitas Jember. (Online). (//http: jurnal.unej.ac.id, diakses pada 

tanggal 01 September 2016).  

L, Newman. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 

Aprroaches in Social Work. New York: Columbia University 

Ludigdo, U. 2007. Paradoks Etika Akuntan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 

Mamulati, I. 2015. Aset Spiritual: Studi Etnografi dalam Amal Usaha 

Muhammadiyah. Tesis, Malang: Program Magister Akuntansi 

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Marius, C.D., Denisa, C.M., dan Florina, B.I. 2012. Managerial accounting- a 

source of information for an efficient management in SME. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. (Volume 62: 521 – 525) 

Mbogo. M. 2011. Influence of Managerial Accounting Skills on SME‟s on The 

Success and Growth of Small and Medium Enterprises in Kenya. Journal 

of Language, Technology, & Entrepreunership in Africa. (Vol 3, No. 

1,109-132). 

Meutia., Ismail, T. 2012. The Development of Entrepreneurial Social Competence 

And Business Network to Improve Competitive Advantage  And Business 

Performance of Small Medium Sized Enterprises:  A Case Study of Batik 

Industry  In Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 

(Volume   65, 46 – 51). 

Miles, M.B., & Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Salemba 

4.  

Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2011-2012.pdf
http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2011-2012.pdf
http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf
http://www2.depkop.go.id/phocadownload/data_umkm/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf


 

152 
 

 

Munizu, M. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal terhadap 

Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan. (Vol. 12, No. 1, Maret 2010: 31-41). 

Narsa, M., Widodo A., Kurnianto, S. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM 

Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan  Akses Modal 

Perbankan. Majalah Ekonomi. (Tahun XXII, No. 3 Desember 2012). 

 

Nofianti, L. 2012. Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi. Pekbis 

Jurnal. (Vol. 4, No. 3: 203-210). 

 

Novianto, R. 2015, 11 Maret. Menkop UKM Puji UKM Garuda Jaya. Jawa Pos, 

Radar Malang.  

 

Nurwullan, E. 2015. Peran Jaringan Kerjasama terhadap Inovasi dan Kinerja 

Usaha Mikro Kecil Olahan Kedelai. Thesis. Bogor: Institut Pertanian 

Bogor. 

 

Pertiwi, H.K.W.A, Gani A.J.A, dan Said A. 2012. Peranan Dinas Koperasi dan 

UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi 

pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik 

(JAP). (Vol 1, No.2, hal. 213-220). 

 

__________. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). 

(http://kamusbahasaindonesia.org/, diunduh tanggal 16 April 2016). 

 

Ratnawati, A. T. dan Hikmah. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi UKM 

(Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Semarang). Serat Acitya- Jurnal 

Ilmiah UNTAG Semarang. 

___________. 2000. Undang-undang No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000, No. 93. 

Sekretariat Negara. Jakarta 

Robins, S. P. 1996. Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 2. Jakarta: 

PT. Bhuana Ilmu Populer. 

Rosadi, H. 2015. Pemberdayaan UKM dan Koperasi untuk Atasi Ketimpangan 

Indeks Gini. (Online), (http://www.indopos.co.id/2015/ 

05/pemberdayaan-ukm- dan-koperasi-untuk-atasi-ketimpangan-indeks-

gini.html# sthash.rkVIceYg.dpuf, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015) 

Sofiah, N., Murniati, A. 2014. Persepsi Pengusaha UMKM Keramik Dinoyo Atas 

Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP). Jurnal JIBEKA. (Volume 8 No 1 Februari 2014, 1-9) 

Sriwahyuningsih, N. 2014. Garuda Jaya Florist: Bunga Kering dari Klobot 

Jagung. Malang. UKM Garuda Jaya. 

http://kamusbahasaindonesia.org/
http://www.indopos.co.id/2015/%2005/pemberdayaan-ukm-%20dan-koperasi-untuk-atasi-ketimpangan-indeks-gini.html# sthash.rkVIceYg.dpuf
http://www.indopos.co.id/2015/%2005/pemberdayaan-ukm-%20dan-koperasi-untuk-atasi-ketimpangan-indeks-gini.html# sthash.rkVIceYg.dpuf
http://www.indopos.co.id/2015/%2005/pemberdayaan-ukm-%20dan-koperasi-untuk-atasi-ketimpangan-indeks-gini.html# sthash.rkVIceYg.dpuf


 

153 
 

 

Sumarsono, S. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan 

Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogjakarta. 

Syah, A.B. 2011. Studi Banding Butuh Tanding. (Online),  

(http://www.kompasiana.com/4bi/ studi-banding-butuh-

tanding_550a521ca33311921c2e394d, diakses pada tanggal 06 April 

2016). 

Syariati, D. 2012. Memahami Praktik Akuntansi Perusahaan Manufaktur Skala 

Mikro. Tesis, Malang: Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Sya‟roni D.A.W., dan Sudirham J.J. 2007. Kreativitas dan Inovasi Penentu 

Kompetensi Pelaku Usaha Kecil. Universitas Komputer Indonesia. 

Taipaleenmaki, J., dan Ikaheimo, S. 2012. On The Convergence of Management 

Accounting and Financial Accounting- The Role of Information 

Technology in Accounting Change. International Journal of Accounting 

Information System. (Volume 14: 321-348). 

Tambunan, T. T. H. 2008. SMEs Development in Indonesia: Do Economic 

Growth and Government Support Matter?. IJAPS. (Vol. 4 No. 2). 

Thoriq, I. 2015, 18 Oktober. Pekerjaan Napi Lowokwaru, Ekspor ke Tiga Negara. 

Jawa Pos, Radar Malang.  

Triyuwono. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan 

Keuangan Akuntansi Syari‟ah. IQTISAD Journal Economics of Islamic. 

(Vol. 4, No 1: 79-90). 

__________. Undang-Undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 2008. Jakarta 

Wahyudi, M. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan 

Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di 

Yogyakarta. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program 

Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 

Zachra, E. 2011. Masalah Pembukuan, Usaha Mikro Terancam Berantakan. 

(Online). ( www.swa.co.id, diakses pada tanggal 20 Juni 2015). 

Yin, R.K. 1995. Studi Kasus: Desain dan Metode. Malang: Raja Grafindo 

Persada. 

Yin, R.K. 2011. Qualitative Research From Start to Finish. New York: The 

Guildford Press. 

 

 

http://www.kompasiana.com/4bi/
http://www.swa.co.id/


 

 

154 
 

LAMPIRAN 1: ANALISIS REDUKSI FENOMENOLOGIS DAN EIDETIC 

Tabel 3.1 Analisis Data Makna Keberadaan Bisnis UKM Garuda Jaya 

Reduksi 

Fenomenologis 

Reduksi  

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Keberadaan 

Bisnis: Dari 

Limbah 

menjadi Lahan 

Bisnis 

Perjalanan 

Singkat 

Kehadiran UKM 

Garuda Jaya 

 “…Kita kan punya 

koperasi, banyak 

anggota wanita yang 

membutuhkan 

pekerjaan, akhirnya 

kita pengurus 

bergabung menjadi 

satu bagaimana 

memberdayakan 

mereka biar punya 

penghasilan…..”  

 

“…Dek e sudah di 

zona nyaman, duit wes 

akeh, kalo kayak bu 

nanik ini bendino 

mikire yo opo carane 

golek duwik, yo opo 

carane golek duwik, 

jadi utek muter, ide iku 

ono ae” 

(Ibu Nanik) 

Terdapat beberapa 

pertimbangan awal 

terbentuknya UKM 

Garuda Jaya, adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesadaran 

pemilik akan 

kebutuhan 

pekerjaan  para 

anggota 

wanitanya 

2. Keadaan ekonomi 

pemilik yang 

belum berada 

pada zona 

nyaman 

 Struktur 

Organisasi 

Sederhana  

“Kalau Struktur Secara 

Kecil, Saya sebagai owner, di 

sini ada 6 orang pengurus, 

tidak ada pekerja di sini 

sehinga kita ngelatih-ngelatih 

orang,  kerjakan di rumah 

jadi mereka yang 

menampung sirkulasi 

barang……Jadi ada Saya, 

Staff, dan Pengrajin” 

“Masih belum punya Job 

disk, untuk 6 staff ya job 

disknya untuk melatih, 

menampung, jadi misalkan 

kita ada pelatihan 

gratis….nanti dikumpulkan 

10 orang…jadi mereka yang 

koordinasi…pelatih, juga 

protokol, fungsinya bisa 

ngajarin apa, itu pertama, 

kedua mereka juga jadi 

narasumber,  asistenku. 

Kalau aku ngajar ke mana-

mana sebagian ada yang tak 

ajak. Kalo ngajar 50 orang 

aku bawa asisten 4, kmrn 

melatih 400 orang bawa 

asisten 20, cari yang lain, jadi 

ada 6 asisten utama dan 

pengrajin-pengrajin juga 

bisa” 

(Ibu Nanik) 

 Keberadaan UKM 

Garuda Jaya dapat 

terlihat dengan 

adanya struktur 

organisasi yang 

masih sederhana 

walaupun belum 

terdapat pembagian 

tugas yang jelas 

pada orang-orang 

yang terlibat di 

dalam usaha, di 

mana terdiri dari 

pemilik, 6 orang 

staff, dan 86 

pekerja. 
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 Peningkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

melalui 

Penciptaan 

Lapangan 

Pekerjaan Baru 

“….Kami itu mangkanya 

mengadakan pelatihan 

gratis di sini, pelatihan 

gratis sampai bisa sukses, 

sampai membentuk usaha 

baru, jadi kita 

mensukseskan banyak 

orang” (Ibu Nanik) 

 

“Visinya kita adalah 

mensuksekan banyak 

orang, membentuk 

tenaga baru, 

membuka lapangan 

pekerjaan…..” (Ibu 

Nanik) 

 

“…Memberdayakan 

masyarakat terutama 

untuk kalangan ibu-

ibu rumah tangga, 

mereka bisa bantu 

meningkatkan 

penghasilan, 

membantu suami 

mencari nafkah tetapi 

tidak meninggalkan 

tugas-tugas rumah 

tangga…” (Ibu 

Nanik) 

 

 

Keberadaan bisnis 

UKM membawa 

tujuan mulia yaitu 

meningkatkan 

ekonomi 

masyarakat dengan 

membentuk tenaga 

kerja baru melalui 

penciptaan 

lapangan pekerjaan. 

 Proses 

Rekruitmen 

Pekerja melalui 

Pelatihan 

“…Jadi ada orang datang 

2, buk mau pelatihan, iya, 

namanya sapa, alamatnya 

di mana, pelatihan apa, 

nanti dikumpulin 10 orang 

baru clay, ini baru 

ini….kalau kita melatih 

dua orang satu item kan 

kesuwen, jadi 10 

sekalian…” (Ibu Nanik) 

 

“….Hampir setiap 

bulan...setiap bulan ada 3 

sampai 4 kali..yang 

mengadakan pelatihan 

itu..rata-rata dinas-dinas 

daerah..kita sudah di 

kontrak MOU setahun 

dari 

Pemerintah…Disperindag

, Dinkop..” 

 

“…Kami kewalahan 

memenuhi order 

export 

handycraft...mangkan

ya kita banyak 

melatih orang, 

mendidik orang, 

dengan harapan 

produksi kita 

banyak”  (Ibu Nanik) 

 

“…Saya ke sini dan 

orangnya welcome, 

beliau bilang saya 

biasa mengadakan 

pelatihan dan itu free 

gratis, itu yang bikin 

orang berbondong-

bondong ke sini…” 

(Ibu Lili) 

 

Makna yang 

terkandung adalah 

proses rekruitmen 

pekerja dilakukan 

melalui pelatihan 

baik pelatihan gratis 

ataupun pelatihan 

yang 

diselenggarakan 

oleh dinas-dinas 

Pemerintah 

 Produk: 

Pemanfaatan 

Limbah menjadi 

Barang bernilai 

Seni dan 

Ekonomi 

“…Jadi semua kita dari 

limbah. Bahan baku yang 

dilingkungan kita, yang 

gampang di dapat dan 

murah sekali, begitu 

diolah menjadi bahan 

berhaga, bahan bakunnya 

yang tidak beli, 

katakanlah itu sampah 

bisa diambil kayak koran, 

pemanfaatan limbah…” 

(Ibu Nanik) 

“…Dia itu 

memanfaatkan 

limbah, membantu 

Pemerintah juga kan, 

mengurangi 

sampah…” (Ibu Lili) 

 

Keberadaan bisnis 

UKM juga 

bertujuan untuk 

melestarikan 

lingkungan melalui 

pemanfaat limbah 

sebagai bahan baku 

utama produk-

produknya. 
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“…Kreatif…Tak ada 

rotan, koranpun jadi…ini 

pengganti rotan, kalau 

rotan itu kan pakai hasil 

alam, kadang harganya 

lebih mahal, kita 

memanfaatkan pakai 

limbah Koran…” (Ibu 

Lili) 

 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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Tabel 4.1 Analisis data Makna Praktik Usaha 
Reduksi 

Fenomenologi 

Reduksi 

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Praktik Usaha: 

Titik Awal 

Memahami 

Praktik 

Akuntansi 

pada UKM 

Kombinasi 

Manufaktur dan 

Jasa sebagai 

Arah Kegiatan 

Usaha 

“Setiap Pelatihan, ada 

produk yang dijual, jadi 

satu tas…. semua bahan 

baku dari saya, selain 

sebagai narasumber…. 

mereka datang bawa 

tangan kosong aja, kita 

udah siapkan alat dan 

bahannya” (Ibu Nanik) 

 

 

“…Sesuai 

kebutuhan, kita 

buka pameran di 

singapura, kita 

sudah setahun 

disana, kita hanya 

pajang sample aja, 

pesen ini pesen ini, 

gitu, kita terima 

itu, ndak barang 

kesana kita jual…” 

(Ibu Nanik) 

Makna yang 

terungkap 

adalah adanya 

kombinasi 

kegiatan 

manufaktur dan 

jasa dalam 

menjalankan 

usahanya, di 

mana terdiri dari 

bahan siap pakai 

yang dijual 

bersamaan pada 

saat pelatihan 

dan bahan 

kerajinan yang 

diproduksi 

berdasarkan 

pesanan 

 Pemasaran: 

Nasional hingga 

Internasional 

“Tiba-tiba ada Dinas 

Koperasi Propinsi yang 

datang ke sini dengan 

orang Spanyol, awalnya 

boomingnya klobot 

jagung, pokoknya dek e 

seneng, hari ini juga, 

pesen ini, pesen ini, 12 

ribu..hah..12 ribu 1 item, 

seng ngerjakno sapa 

iki…karena handmade 

jadi gak berani, MOU 

Langsung, karena q sek 

harus mencari pengrajin, 

sanggup tah ini, sanggup 

tah..karena yang diminta 

semua itu adalah 

handmade dan dihitung, 

ini tangkainya ada 39 

nanti kalo sudah jadi ya 

harus juga 39 helai, 

warnanya saya minta yang 

ini, jadi tidak masuk 

verifikasi tapi langsung, 

non dokumen gitu kan 

artinya,tapi dek e minta 

bahannya dari apa, limbah 

kimianya bagaimana 

dampaknya, ada surat 

dokumennya apa, jadi 

diminta, karena kirimnya 

keluar, nanti berangkat itu 

pasti diperiksa, tapi 

karena aku ndak berani 

“…Gini ini kalo 

seni tidak banyak 

orang butuh, tapi 

kalo bunga, masih 

banyak harapan 

orang butuh, kalo 

gift box kan bisa 

buat hantaran, lak 

banter…kalo kayak 

gini kan 

kesenangan, 

tertarik karena 

bentuknya…” (Ibu 

Tina) 

UKM Garuda 

Jaya memiliki 

pemasaran yang 

cukup luas baik 

secara nasional 

hingga 

internasional. 

Hal ini 

menunjukkan 

bahwa UKM 

Garuda Jaya 

sebagai UKM 

unggulan dan 

dapat dikatakan 

sukses dalam 

menjalankan 

usahanya 
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MOU, kalo selesai kita 

kirim, mereka mau ya it’s 

oke, tapi kalo ditarget 3 

bulan semua selesai, itu 

hanmade kan, ndak berani 

aku, klo gini ini kalo tak 

mesin sehari bisa seribu 

kan enak, ini kan tangan 

disambi…” (Ibu Nanik) 

 

 Prinsip Berbagi 

Ilmu 

“Bu Nanik ndak pelit 

ilmu, orangnya suka 

ngajarin…Sisi positif bu 

Nanik adalah yang tidak 

dimiliki oleh UKM lain, 

dia mau menampung, dia 

mau mengkritisi produk 

kita, jadi kita belajar 

nih..kamu bikin, terserah 

kamu, nanti bawa ke 

tempat saya, nanti saya 

lihat, ini layak jual ndak, 

kalo tidak layak ya sudah 

ndak usah bikin lagi..” 

(Ibu Lili) 

“Orang sukses itu, 

dikatakan sukses 

kalau dia itu sudah 

banyak 

mensukseskan 

orang banyak, kalo 

sukses sendiri bukan 

orang sukses, 

mangkanya ada 

pelatihan gratis 

sampai bisa sukses 

bisa membentuk 

usaha baru, jadi kita 

banyak 

mensukseskan 

orang” (Ibu Nanik) 

 

“yang terpenting 

kalo saya lihat itu 

adalah membagi 

ilmunya ke orang, 

itu wes seng 

anugerah 

temenan..” (Ibu 

Tina) 

 

“…Jadi kayak air 

sungai bening terus, 

kalo dikekepi terus 

ilmunya buthek” 

(Ibu Lili) 

Makna yang 

terungkap 

adalah adanya 

kegiatan berbagi 

ilmu dalam 

menjalankan 

usaha dengan 

tujuan 

membentuk 

tenaga baru 

hinga sukses 

sehingga dapat 

meningkatkan 

perekonomian 

masyrakat. 

 Aspek Going 

Concern: 

Kreativitas, 

Inovasi, dan 

Jaringan 

Kerjasama 

sebagai Upaya 

Keberlangsungan 

Usaha 

“…Susah..tangan saya itu 

ndak pinter, jadi kalo 

bikin itu kasar, lihat 

contohnya cantik-cantik, 

bikinanku ko jelek 

sekali…” (Ibu Lili) 

 

(Sambil menunjuk Ibu 

Lili) “..Ini semua yang 

bikin mbak e lho ini, saya 

yang ngajarin, dia yang 

pinter, karena tidak semua 

punya talenta, ini dia 

sudah rapi, sudah luar 

biasa, awalnya jelek, 

hancur, bongkar total…” 

“…Industri kreatif 

itu ndak ada 

habisnya, sumber 

daya alam bisa 

habis, tambang 

bisa habis, hutan 

bisa habis, tapi 

kalo industri kreatif 

itu tidak terbatas 

karena itu kan dari 

orang…” (Ibu Lili) 

 

 

Makna yang 

terungkap 

adalah bahwa 

terdapat 

beberapa hal 

yang 

mendukung 

upaya 

keberlangsungan 

usaha yaitu 

kreativitas dan 

inovasi pemilik 

dan pekerja 

dalam produksi 

barang kerajinan 

dan jaringan 
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(Ibu Nanik) 

 

“..Soalnya dulu kita itu 

dari 4, 5, inovasi terus, 

apa gitu, sampai sekarang 

ada 16 item…terus ini 

juga baru (sambil 

menunjuk pada produk 

baru), baru kreatif, baru 

inovasi, cuma ini 

korannya di blender” (Ibu 

Nanik) 

 

“….Hampir setiap 

bulan...setiap bulan ada 3 

sampai 4 kali..yang 

mengadakan pelatihan 

itu..rata-rata dinas-dinas 

daerah..kita sudah di 

kontrak MOU setahun 

dari 

Pemerintah…Disperindag, 

Dinkop..” (Ibu Nanik) 

 

“…yang terbaik-terbaik 

ini langsung tak datangi, 

yok opo, MOU, kamu 

bikinnya apik…Begitu iya 

wes buk, kerjasama 

dengan aku wes, kamu 

bikino iki iki, kirimono ke 

aku…” 

 

 

kerjasama baik 

kerjasama 

dengan 

Pemerintah 

ataupun 

kerjasama 

dengan 

individu-

individu sebagai 

pekerja 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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Tabel 5.1 Analisis Data Bentuk-Bentuk Praktik Akuntansi 

Reduksi 

Fenomenologi 

Reduksi  

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Bentuk-

Bentuk 

Praktik 

Akuntansi 

Penentuan 

Biaya 

Produksi dan 

Harga Jual   

“Banyak faktor, kita 

berbicara masalah 

pengrajin, kadang ada 

orang ambil 1 item 10 

ribu, aku itu ndak 

mentolo sama orang, 

ini lhu ada orang 

pesen 10 ribu, lah bu 

nanik dapat apa? wes 

endak wes 10 ribu 

langsung setorkan ke 

sana, ibu gak dapet 

apa-apa, biasanya 

saya gitu, aku ndak 

ambil selisih berapa 

gitu endak, tetapi ada 

juga yang bahan 

bakunya ambil disini, 

semua disini, ya wes 

jualnya 10 ribu ya, 

jadi 1 item kamu 

5ribu, ibu 5ribu ya, 

ada yang gitu…egak, 

kamu sudah dapat 

order, udah dapat 

uang ibu sudah 

senang” (Ibu Nanik) 

 

 “Bawa barang kita 

hitung, jadi gini, iya 

langsung dihitung, 

jadi langsung kita 

bayar..” (Ibu Dewi) 

 

“…Pesen ini, gitu, kita 

terima itu, ndak barang 

kita kesana kita jual.. 

ini tangkainya ada 39 

nanti kalo sudah jadi ya 

harus juga 39 helai, 

warnanya saya minta 

yang ini, jadi tidak 

masuk verifikasi tapi 

langsung, non 

dokumen gitu kan 

artinya…” (Ibu Nanik) 

 

“…Kayak misalnya, 

penentuannya itu beda-

beda, mereka bawa 

bahan dari sini, atau 

mereka bawa bahan 

baku sendiri tinggal 

kirim bunga tok, ada 

hitungannya sendiri-

sendiri, misalkan  

semua bahan baku dari 

sini sama bahan baku 

dari dia itu kan beda, 

jadi yang menentukan 

harganya itu dari kita, 

hasil yang sudah jadi 

antara Rp 500 – Rp 

750.000” (Ibu Nanik) 

Makna yang 

terungkap adalah 

kegiatan praktik 

akuntansi pada UKM 

Garuda Jaya ditandai 

dengan penentuan 

biaya produksi dan 

harga jual, di mana 

perhitungan angka-

angka hanya 

dilakukan dalam 

pikiran dan ingatan 

informan tanpa 

menyelenggarakan 

catatan. 

 Kegiatan 

Pencatatan 

Akuntansi: 

Catatan 

Persediaan, 

Catatan Kas, 

dan Catatan 

Pembelian 

 

“…tidak ada pekerja 

disini sehingga kami 

melatih orang, 

dikerjakan di rumah, 

jadi kami 

menampung sirkulasi 

barang, dari sana 

mengumpulkan 

barang, setorkan 

kesini, ambil bahan 

dicatat“ (Ibu Dewi) 

 

“..misalkan kayak 

gini…ibu kita besok 

ngajar di kawi, ngajar 

apa? akrilik, bahan 

bakunya ini belum 

“Misalkan orang bawa 

barang, kita catat, save 

belum tapi, secara 

komputerisasi belum, 

mungkin waktu dekat 

atau kalo sudah benar-

benar booming kita…” 

(Ibu Nanik) 

 

Kegiatan pencatatan 

akuntansi masih 

dilakukan pada 

beberapa kegiatan 

usaha yaitu mencatat 

persediaan barang 

jadi, mencatatat 

pembelian, dan 

mencatat penerimaan/ 

pengeluaran kas. 
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ada, ini belum ada, ya 

wes belanja..” (Ibu 

Nanik) 

 

“..Ada si, Cuma kita 

endak, kayak kapan 

hari itu kita dikontrak 

sama UPT, hanya 

dikasih list satu kotak, 

bulan Januari ngajarin 

di sana berapa paket, 

bulan Februari di 

sana…Setiap 

Pelatihan, kan ada 

produk yang saya jual, 

jadi satu tas, misalkan 

harganya 300 ribu, 

kalo pesertanya 500, 

pesertanya 50 berapa, 

15 juta, kan semua 

bahan baku dari saya, 

selain sebagai 

narasumber, honor 

narasumber, mereka 

datang bawa tangan 

kosong aja, kita udah 

siapkan mulai alat dan 

bahannya…” (Ibu 

Nanik) 

 Laporan 

Neraca dan 

L/R sebagai 

Produk Akhir 

Pencatatan 

Akuntansi 

“…Masih bertahap, 

masih mau beralih ke 

situ, kita kan manual 

aja, ada si laporan, 

tapi belum maksimal, 

ada neracanya, kita 

punya neraca setahun 

terakhir ini…” (Ibu 

Nanik) 

 

Laporan neraca dan 

laporan L/ R 

“Awalnya dari modal 

pribadi…hingga saat 

inipun untuk 

mengembangkan tetap 

menggunaan modal 

sendiri” (Ibu Nanik) 

Adanya pencatatan 

akuntansi ditandai 

dengan adanya 

laporan neraca dan 

laporan L/ R yang 

masih sangat 

sederhana dan masih 

dibuat secara manual. 

Penyusunan laporan 

keuangan tanpa 

adanya akun piutang 

dan utang 

menunjukkan bahwa 

pencatatan akuntansi 

yang dilakukan 

menggunakan dasa 

kas 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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Tabel 6.1 Analisis Data Manfaat Keberadaan Praktik Akuntansi 
Reduksi 

Fenomenologis 

Reduksi  

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Manfaat Praktik 

Akuntansi: 

Pengendalian 

dan Sumber 

Informasi 

Akuntansi 

sebagai 

Pengendali

an atas 

Kegiatan 

Usaha 

“kita buka pameran di 

singapura, kita sudah 

setahun disana, kita 

hanya pajang sample 

aja..” 

 

“Besok tanggal 1 itu ada 

pameran, untungnya 

saya punya banyak 

produk, jadi diajak 

disperindag, dinas 

koperasi, densos 

ngejak…” 

 

“…Kadang aku ngajar,  

aku ndak ikut juga bisa, 

misalkan ada 2 job, di 

Malang tapi aku punya 

job di Jombang, aku 

pilih Malang, mereka 

mengajar di Jombang, 

hampir setiap bulan, 

setiap bulan ada 3 ada 4” 

“Enam orang itu …aku 

cuma kontrol-kontrol 

aja, sudah jalan semua, 

semua enam staff itu 

berperan langsung pada 

semua aktivitas…” 

 

“…Enam orang itu, 

misalkan kayak 

gini…ibu kita besok 

ngajar di kawi, ngajar 

apa? akrilik, bahan 

bakunya ini belum ada 

(sambil menunjuk 

catatan keperluan bahan 

pelatihan), ya wes 

belanja, aku cuma 

kontrol-kontrol aja, 

sudah jalan semua, 

semua enam staff itu 

berperan langsung pada 

semua aktivitas..” 

 

 

Makna yang 

terungkap adalah 

kondisi/ keadaan 

yang mengakibatkan 

pemilik UKM tidak 

dapat terlibat secara 

langsung dalam 

beberapa kegiatan 

usaha mendorong 

pentingnya 

keberadaan praktik 

akuntansi untuk 

pengendalian 

kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh staff/ 

asisten dalam 

kegiatan produksi, 

pemasaran, dan 

penjualan 

 Akuntansi 

sebagai 

Sumber 

Informasi 

Keuangan 

Dokumentasi Laporan L/ 

R yang dibuat oleh 

UKM Garuda Jaya 

“…Penentuannya itu 

beda-beda, mereka bawa 

bahan dari sini, atau 

mereka bawa bahan baku 

sendiri tinggal kirim 

bunga tok, ada 

hitungannya sendiri-

sendiri…” 

 

“…Hasil yang sudah jadi 

antara Rp 500 – Rp 

750.000” 

 

“…kadang ada orang 

ambil 1 item 10 ribu, aku 

itu ndak mentolo sama 

orang, ini lhu ada orang 

pesen 10 ribu, lah bu 

nanik dapat apa? wes 

endak wes 10 ribu 

langsung setorkan ke sana, 

ibu gak dapet apa-apa, 

biasanya saya gitu, aku 

ndak ambil selisih berapa 

gitu endak, tetapi ada juga 

yang bahan bakunya ambil 

disini, semua disini, ya 

wes jualnya 10 ribu ya, 

jadi 1 item kamu 5ribu, 

ibu 5ribu ya, ada yang 

gitu…” 

Akuntansi yang 

hanya dilakukan 

dalam pikiran dan 

ingatan informan 

bermanfaat sebagai 

sumber informasi 

biaya bahan baku, 

upah pekerja/ 

pengrajin harga jual 

produk, sedangkan 

produk akhir 

akuntansi yang 

berupa laporan 

Neraca dan L/ R 

bermanfaat untuk 

mengetahui posisi 

kas, persediaan 

barang, besar modal, 

pendapatan yang 

diperoleh, biaya yang 

dikeluarkan, dan 

keuntungan yang 

diperoleh 
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(Ibu Nanik) 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 

 

Tabel 7.1 Anaisis Data Akuntansi Bukan sebagai Dasar Pengambilan 

Keputusan Kegiatan Produksi dan Penjualan 
Reduksi 

Fenomenologis 

Reduksi  

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Akuntansi 

Bukan sebagai 

Dasar 

Pengambilan 

Keputusan 

Kegiatan 

Produksi dan 

Penjualan 

Produksi 

Tanpa 

Batas 

“Besok tanggal 1 itu 

ada pameran, 

untungnya saya punya 

banyak produk, jadi 

diajak disperindag, 

dinas koperasi, densos 

ngejak…” (Ibu Nanik) 

 

“ Di rumah langganan 

koran kan, biasanya 

cuma di kilo kan, 

kenapa ndak tak 

linting, mulai saya 

linting, saya bawa ke 

sini, bu ini kurang 

apa..oh kurang ini 

kurang ini, nanti 2 

minggu lagi bawa ke 

sini, kurang in, .nanti 

dikasih masukan..nanti 

bikin banyak ndak 

standard…” (Ibu Lili) 

“Bu Nanik 

prisnsipnya tidak 

pernah memasang 

target, kamu bikin ini 

ya, itu endak, beliau 

tidak ada 

target…Cuma 

kebetulan saya 

bikin..beliau bilang 

oh ini bagus 

nih..kamu bikin lagi 

aja…” (Ibu Lili) 

 

“…Produk 

berapapun 

ditampung…” (Ibu 

Nanik) 

 

“Souvenir ini 

memang harus dibuat 

secara manual alias 

handmade, jadi 

membutuhkan 

banyak orang untuk 

mengerjakannya..kar

ena pekerjaan 

handmade tidak bisa 

diprediksi waktunya, 

oleh karena itu 

banyak melatih orang 

dengan harapan 

produk kita banyak” 

 

Makna yang 

terungkap adalah sifat 

kegiatan produksi 

lebih fleksibel, tanpa 

mempertimbangkan 

jenis yang 

diproduksi, jumlah, 

tempat, dan tenaga 

kerja, di mana dalam 

hal ini produksi 

dilakukan tanpa 

batas. Penentuan 

kualitas dan standar 

produksi ditentukan 

selama proses 

berlangsungnya 

produksi dengan 

mempertimbangkan 

kerapian produk, 

keserasi warna, dan 

sentuhan seni 

pengrajin,  

 Kesanggupan 

Pekerja dan 

Waktu 

Produksi 

sebagai 

Pertimbanga

n Keputusan 

Menerima 

atau Menolak 

Pesanan 

 

“Awalnya ada pesanan, 

lalu aku sek harus 

mencari dan menghimpun 

pengrajin..sanggup tah 

ini..karena yang diminta 

semua itu kan 

handmade…” (Ibu Nanik) 

 

 

“…Jual barang aja kita 

ndak sempet… kalo 

kita kirim ke luar negeri 

untuk jadi besar kalo 

kita ndak punya produk 

banyak ndak bisa, kalo 

kita sendiri…” (Ibu 

Nanik) 

 

“…Kalo selesai kita 

kirim, mereka mau ya 

it’s oke, tapi kalo 

ditarget 3 bulan semua 

selesai, itu hanmade 

kan, ndak berani aku… 

“ (Ibu Nanik) 

Makna yang terungkap 

adalah walaupun 

permintaan akan produk 

kerajinan UKM Garuda 

Jaya tinggi dari 

berbagai pangsa pasar, 

namun tidak semua 

pesanan diproses. 

Keputusan menerima 

atau menolak pesanan 

penjualan berdasarkan 

kesanggupan pekerja 

untuk memproduksi 

serta waktu produksi 

yang tidak dapat 

diprediksi.  

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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Tabel 8.1. Analisis Data Ikhlas, Trust, Integrity dan Keadilan sebagai 

Nilai-Nilai yang Melandasi Praktik Akuntansi 
Reduksi 

Fenomenologis 

Reduksi  

Eidetic 

Deskripsi 

Tekstural 

Deskripsi 

Struktural 

Makna 

Ikhlas, Trust, 

Integrity dan 

Keadilan sebagai 

Nilai-Nilai yang 

Melandasi 

Praktik 

Akuntansi 

Membangun 

Nilai Ikhlas 

dalam 

Penentuan 

Upah 

Pekerja/ 

Pengrajin 

“…Aku itu ndak mentolo 

sama orang, ini lhu ada 

orang pesen 10 ribu, lah 

bu nanik dapat apa? wes 

endak wes 10 ribu 

langsung setorkan 

kesana..” (Ibu Nanik) 

“…ibu gak dapet apa-

apa… biasanya saya 

gitu, aku ndak ambil 

selisih berapa gitu 

endak…kamu sudah 

dapat order, udah dapat 

uang ibu sudah senang” 

(Ibu Nanik) 

Adanya nilai 

Ikhlas Pemilik 

UKM Garuda Jaya 

dalam menentukan 

Upah Pekerja/ 

Pengrajin dengan 

memberikan 

sebesar harga jual 

produk sebagai 

upah pekerja/ 

pengrajin tanpa 

memperhatikan 

keuntungan yang 

diperolehnya.  

 Trust dan 

Integrity: 

Nilai 

Akuntabilitas 

kepada 

Pemilik 

Kegiatan pencatatan 

akuntansi  

 Adanya pencatatan 

akuntansi 

menggambarkan 

bahwa secara 

timbal balik 

terdapat nilai 

kepercayaan (trust) 

dan kejujuran 

(integritiy). 

Kepercayaan 

dalam hal ini 

adalah pemilik 

percaya kepada 

karyawan, 

sedangkan 

kejujuran dalam 

hal ini adalah 

kejujuran 

karyawan dalam 

menjalankan tugas 

yang dberikan. 

 Membangun 

Nilai 

Keadilan 

dalam 

Pencapaian 

Laba 

Perusahaan 

“kadang ada orang ambil 1 

item 10 ribu, aku itu ndak 

mentolo sama orang, ini lhu 

ada orang pesen 10 ribu, lah 

bu nanik dapat apa? wes 

endak wes 10 ribu langsung 

setorkan ke sana, ibu gak 

dapet apa-apa, biasanya saya 

gitu, aku ndak ambil selisih 

berapa gitu endak, tetapi ada 

juga yang bahan bakunya 

ambil disini, semua disini, 

ya wes jualnya 10 ribu ya, 

jadi 1 item kamu 5ribu, ibu 

5ribu ya, ada yang gitu..” 

(Ibu Nanik) 

“Awalnya ada pesanan, 

lalu aku sek harus 

mencari dan 

menghimpun 

pengrajin..sanggup tah 

ini..karena yang 

diminta semua itu kan 

handmade…” (Ibu 

Nanik) 

Pertimbangan 

kesanggupan pekerja 

dalam menerima atau 

menolak pesanan 

penjualan serta 

pemberian upah pada 

pekerja/ pengrajin 

dimaknai adanya 

nilai keadilan dalam 

mencapai laba 

perusahaan, di mana 

pemilik tidak hanya 

memperhatikan 

keuntungan pribadi 

dan UKM saja. 

Sumber: Data diolah, UKM Garuda Jaya 
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