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A. Pendahuluan 

 Aplikasi Keuangan UMKM (AKUSOFT Ver.1.0) adalah aplikasi keuangan dengan 

metode single entry untuk membuat pelaporan keuangan sederhana untuk usaha mikro, kecil 

dan menengah. AKUSOFT ver.1.0 dibuat berdasarkan standar yang berlaku untuk UMKM. 

AKUSOFT menggunakan aplikasi spreadsheet sebagai dasar untuk menyusun pelaporan 

keuangan. Proses Pelaporan Keuangan untuk UMKM diawali dengan pencatatan transaksi 

yang dibagi menjadi 4 sheet yaitu Buku Kas, Buku Bank, Buku Piutang dan Buku Hutang. 

Baru kemudian pencatatan transaksi-transaksi tersebut pada buku yang disiapkan akan 

menghasilkan laporan keuangan yang utama buat UMKM yaitu Neraca dan Laporan Laba 

Rugi. 

 

B. Manual AKUSOFT Ver 1.0 

 Dalam AKUSOFT dicontohkan untuk kasus pencatatan sampai pelaporan transaksi di 

usaha Loundry, tapi tidak menutup kemungkinan AKUSOFT bisa digunakan untuk semua 

jenis usaha terutama untuk usaha Mikro dan Kecil. Berikut adalah manual atau panduan yang 

dapat digunakan untuk lebih memahami AKUSOFT ver 1.0 untuk UMKM adalah sebagai 

berikut : 

1.  Pada gambar 1 dijelaskan aplikasi keuangan UMKM berbasis spreadsheet yang terdiri 

dari 6 sheet yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda yaitu : 

a. Sheet COA , sheet ini menjelaskan tentang daftar nama kode akun sebagai dasar 

pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan keuangan. 

b. Sheet Laporan Keuangan, sheet ini menjelaskan tentang laporan keuangan yang akan 

dihasilkan dari pencatatan transaksi yang terdiri dari neraca saldo awal, Neraca dan 

Laporan Laba Rugi 

Aplikasi Keuangan UMKM 

 (AKUSOFT ver.1.0) 
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c. Sheet Transaksi Kas (Buku Kas), sheet ini dibuat untuk mencatat semua penerimaan 

dan pengeluaran secara tunai. Dari Sheet ini dapat diketahui saldo kas akhir 

perusahaan per bulannya. 

d. Sheet transaksi Bank, sheet ini mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan Bank.Sheet ini menggambarkan saldo bank akhir  per bulannya 

e. Sheet transaksi hutang, sheet ini mencatat semua transaksi yang timbul akibat adanya 

hutang atau pembelian secara kredit. 

f. Sheet transaksi piutang, sheet ini mencatat semua transaksi yang timbul akibat adanya 

piutang atau penjualan secara kredit. 

 

 
Gambar 1 

Daftar Sheet AKUSOFT Ver.1.0 

 

 

2. Selanjutnya mulai harus dipahami penjelasan masng-masing sheet. Pada gambar 2 

dijelaskan sheet mengenai Daftar Nama Kode Akun. Disini pengguna AKUSOFT ver 1.0 

harus memahami nomor akun dan nama akun. Setiap pencatatan transaksi harus 

memahami daftar nomor kode akun. Apabila ada kesalahan dalam menginput kode akun 

pada sheet yang terdapat pada AKUSOFT ver 1.0 akan menyebabkan kesalahan pada 

hasil Laporan Keuangan yang dibuat. Berikut adalah tabel daftar kode akun : 
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DAFTAR NOMOR KODE AKUN 
NO AKUN NAMA AKUN 

100 HARTA 

110 Kas  

120 Bank  

130 Piutang Usaha 

140 Persediaan Barang Dagang 

150 Gedung 

160 Kendaraan 

170 Mesin 

180 Peralatan Usaha 

200 KEWAJIBAN  

210 Hutang Usaha 

230 Hutang Bank 

240 Hutang Leasing 

250 Hutang Lain-lain 

300 MODAL   

310 Modal Awal 

320 Laba Ditahan Periode Lalu 

330 Laba Periode Berjalan 

400 PENDAPATAN 

410 Penjualan Barang Dagangan 

500 BIAYA 

510 Harga Pokok Penjualan (HPP) 

520 Biaya Tenaga Kerja 

531 Sewa Toko 

532 Biaya Perlengkapan Usaha 

533 Biaya Kebersihan, Keamanan 

534 Biaya Listrik, Telepon, Air dll 

540 Biaya Transportasi  

590 Biaya Lainnya 
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Gambar 2 

Sheet Nomor Kode Akun 

 

3. Selanjutnya yang perlu diinput oleh pengguna Aplikasi Keuangan UMKM (AKUSOFT 

ver 1.0) adalah menginput modal awal . Modal awal adalah sebagai dasar dana yang 

dimiliki oleh Pemilik UMKM sebagai modal sebelum adanya transaksi pembelian atau 

penjualan. 

 

Gambar 3 

Sheet Laporan Keuangan (Neraca Awal) 

 

4. Setelah menginput modal awal, barulah pengguna AKUSOFT Ver 1.0 dapat menginput 

semua transaksi dalam usahanya yaitu : 

a. Transaksi yang berhubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

secara tunai bisa diinput pada sheet transaksi kas.  
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Gambar 3 

Sheet Transaksi Kas 

 

b. Jika ada transaksi yang berhubungan dengan buku bank maka transaksi tersebut harus 

diinput dalam sheet transaksi bank. 

 

Gambar 4 

Sheet Transaksi Bank 

 

c. Apabila ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit, maka 

pencatatan transaksi dilakukan pada sheet transaksi hutang. 
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Gambar 5 

Sheet Transaksi Hutang 

 

 

d. Apabila ada transaksi penjualan secara kredit atau ada penerimaan uang tetapi tidak 

secara tunai dan belum terjadi pembayaran maka transaksi tersebut dicatat dalam 

sheet transaksi piutang. 

 

 

Gambar 6 

Sheet Transaksi Piutang 
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5. Setelah menginput semua transaksi yang terjadi, selanjutnya akan disiapkan laporan 

keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Perlu diperhatikan semua 

transaksi yang terjadi pada sheet transaksi kas, transaksi bank, transaksi hutang dan 

transaksi piutang akan terakumulasi secara otomatis sehingga langsung bisa terlihat saldo 

akhir dari semua transaksi yang terjadi. Saldo akhir itu akan terlihat pada Laporan Laba 

Rugi dan Neraca. Laporan Laba Rugi menggambarkan penjualan dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan sehingga bisa terlihat apakah perusahaan tersebut mendapatkan 

laba atau rugi. Laba terjadi apabila Penerimaan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi 

sebaliknya yaitu penerimaan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. 

 

Gambar 6 

Sheet Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) 

 

Setelah Laporan Laba Rugi, yang juga penting diperhatikan adalah Neraca yang 

merupakan Laporan kekayaan yang dimilik perusahaan. Neraca akhir bulan terjadinya 

transaksi merupakan saldo awal yang harus diinput pada bulan selanjutnya sebelum terjadi 

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang harus dicatat.  
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Gambar 7 

Sheet Laporan Keuangan (Neraca) 

 

6. Setelah selesai sampai dengan Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Laba Rugi, 

semua proses yang dijelaskan awal dapat diulangi sampai dengan tahun buku selesai. Jika 

di akhir periode buku yaitu akhir desember 20XX, Laba tahun berjalan harus diubah 

menjadi laba ditahan periode lalu. Semua langkah-langkah sebelumnya dapat dilakukan 

secara berulang pada transaski tahun selanjutnya. 

 

 

 

 

 


