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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil atau Menengah UMKM 

Menurut Undang Undang no 20 tahun 2008, usaha kecil adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang no 20 tahun 2008.(UU No. 20 Tahun 2008, 1–31.2008) 

2.1.1 Usaha Mikro 

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan 

pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. 

Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang

medapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang

secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat,

tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang 

memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Marcellina, A. Y. U. L. (2012). Analisis 

dampak kredit mikro terhadap perkembangan usaha mikro di kota semarang. 

Tujuan usaha mikro berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro 

bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Pemberdayaan dan

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan upaya yang ditempuh 

pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut 

Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk 

miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah 

tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha tersebut adalah Rp 50 juta. 

Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam 

koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta. Kriteria usaha mikro menurut Undang-
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Undang nomor 20 tahun 2008 Pasal 6, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak temasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. 

Ciri-ciri Usaha Mikro, yaitu: 

1. jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu 

3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak 

memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha 

4. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang 

memadai 

5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah 

6. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah 

akses ke lembaga keuangan non bank 

7. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyaratan legalitas lainnya 

termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

 

2.1.2 Usaha  Kecil  Menengah 

Usaha Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UKM adalah sebuah 

istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai 

tempat usaha dan usaha tersebut biasanya yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan 

Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah “Kegiatan ekonomi 

rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang 

tidak sehat”. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- yang tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha.  

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-  

3. Milik warga negara Indonesia  

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 

5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Hubungan usaha kecil menengah dan ekonomi Indonesia, usaha kecil menengah 

adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlahnya pada 2011 mencapai sekitar 

52 juta [6]. Usaha kecil menengah di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena 

menyumbang 60% dari produk domestik bruto dan menampung 97% dari tenaga kerja 
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local, tetapi akses ke lembaga keuangan sangat terbatas baru 25% atau 13 juta pelaku 

usaha kecil menengah yang mendapat akses ke lembaga keuangan [7]. Pemerintah 

Indonesia membina usaha kecil menengah melalui Dinas Koperasi dan UKM di 

masing-masing provinsi atau kabupaten dan kota. Menteri Koperasi dan UKM 

Syarifuddin Hasan mengatakan pemerintah akan menarik pajak bagi sektor usaha kecil 

menengah beromset Rp300 juta hingga Rp4 miliar per tahun. Hal tersebut akan 

dilaksanakan karena pemerintah mengakui membutuhkan dana yang digunakan 

dalam proyek infrastruktur. Bank Indonesia. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil 

Dan Menengah (UMKM). Bank Indonesia Dan LPPI, 5–57. 

2.2  Point  Of  Sales 

Dalam dunia bisnis, Point of Sale atau POS dapat diartikan sebagai tempat kasir 

dalam melakukan check-out counter dengan mesin kasir atau cash register. Sesuai 

dengan namanya, Point of Sale merupakan titik penjualan dimana transaksi dapat 

dikatakan selesai setelah melalui tahap ini. Transaksi adalah proses dimana pembeli 

dan penjual melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah diterima. Pada 

Point of Sales penjual akan menghitung seluruh jumlah harga yang telah dibeli oleh 

konsumen dan memberikan pilihan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran serta 

mengeluarkan tanda terima transaksi pembelian yang biasa disebut dengan Struk. 

Yuarita, T. G., Marisa, F., Informatika, J. T., & Malang, U. W. (2017). Perancangan 

Aplikasi Point of Sales ( Pos ) Berbasis Web Menggunakan Metode Siklus Hidup, 167–

171. 

Berikut adalah fungsi dari Point of Sales bagi pemilik usaha: 

1. Mendata setiap transaksi secara lengkap dan detail sehingga dapat menjumlahkan 

hasil penjualan pada saat itu ataupun dapat dipilih dalam periode tertentu.  

2. Dapat digunakan untuk memeriksa persediaan barang dimana pun secara acak. Hal 

ini akan mengurangi kecurangan atau kelalaian  

3. Laporan penjualan usaha dapat diketahui secara online dan real-time.  

4. Dapat mengubah harga jual secara cepat dan mudah. Misalkan barang yang dijual 

dinaikan harganya atau diturunkan mengikuti nilai tukar mata uang asing, maka 

tidak perlu mengganti satu per satu dan memakan banyak waktu, namun dapat 

diganti berdasarkan kategori barang. 

5. Dapat mengetahui persediaan barang apa saja yang masih terdapat banyak stok atau 

yang mendekati habis, sehingga dapat dengan cepat mengembalikan stok ulang 

barang tersebut. 

6. Mempersingkat proses transaksi dan menjaga kenyamanan dan keamanan setiap 

transaksi yang berlangsung.  
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Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan suatu sistem Point of Sale yang 

berupa software untuk digunakan pada suatu usaha dagang adalah sebagai berikut: 

1. Harga dan kualitas sistem Point of Sales, sebaiknya sudah dipastikan mengetahui 

apa yang sebenarnya dibutuhkan pada usaha atau bisnis tersebut sehingga setelah 

penerapan model Point of Sales ini akan mengoptimalkan penghasilan dari usaha 

tersebut. Kebanyakan Point of Sale membutuhkan investasi yang tidak murah, 

terlebih apabila pengusaha yang bersangkutan memiliki lebih dari satu cabang 

perusahaan. Fitur tambahan memerlukan biaya tambahan dan garansi hanya 

bertahan selama beberapa bulan hingga tahun, pastikan selalu menanyakan pada 

penyedia jasa atau produk mengenai harga untuk pemasangan alat, instalasi 

aplikasi, peningkatan software, dan bantuan. 

2. Perangkat yang diperlukan dalam penerapan Point of sale antara lain perangkat 

keras atau hardware dan perangkat lunak software yang digunakan dalam sistem, 

sebagai contoh ketersediaan komputer atau gadget yang mendukung berjalannya 

program aplikasi point of sale. 

3. Perangkat lunak untuk memonitoring data mencakup semua program yang 

dibutuhkan dalam sebuah point of sale, meliputi prosedur pembuayan laporan 

inventori, hingga mencakup sistem kepuasan pelanggan dan penjadwal karyawan 

yang memudahkan pelaku usaha. 

4. Kemampuan dalam membuat laporan penjualan dan menyediakan laporan 

keuangan secara rinci, laporan ini akan memudahkan pengguna yang awam dengan 

istilah-istilah akuntansi sehingga mudah dimengerti. Dengan laporan keuangan 

yang lengkap, pelaku usaha dapat dengan mudah menentukan tindakan selanjutnya 

dalam menjalankan usaha yang sedang ia kerjakan. 

5. Mudah digunakan serta menggunakan tampilan yang ramah untuk pada pengguna 

yang awam dan pengguna yang secara otodidak agar mudah untuk dipelajari sistem 

tersebut tanpa harus menunggu orang lain menjelaskan.  

6. Dukungan teknis yang menyediakan jasa teknisi yang sudah ahli dalam bidangnya 

dan setiap waktu dapat membantu apabila menemukan suatu kerusakan atau 

kesalahan dalam pengaturan. 

Dalam pengembangannya point of sale yang biasanya terdapat pada sebuah 

komputer yang dirancang khusus hanya untuk melakukan transaksi, dalam 
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perkembanganya point of sale sekarang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web 

yang memberikan beberapa keuntungan yang tidak diperoleh ketika menggunakan 

point of sale berbasis software, berikut merupakan keuntungan point of sale berbasis 

web: 

1. Penyedia akan membackup semua informasi penting di servernya sehingga tidak 

akan ada kehawatiran kehilangan data karena komputer crash atau pencurian. 

2. Dapat mengakses laporan, persediaan dan informasi lainnya dari komputer 

manapun dengan smartphone yang memiliki koneksi internet. 

3. Tidak perlu membeli perangkat lunak dan perangkat keras point of sale yang mahal. 

4. Kebanyakan layanan menyediakan update gratis sehingga program point of sale 

tidak akan pernah kedaluwarsa. 

5. Program point of sale berbasis web mudah untuk diupgrade serta dapat dengan 

mudah menambahkan fitur atau workstation agar sesuai dengan bisnis yang sedang 

berjalan. 

6. Penyedia dapat mengatasi masalah teknis langsung melalui web dengan mengakses 

akun pengguna dan memperbaiki masalah dari jarak jauh.  

Selain memiliki banyak kelebihan, sistem point of sale berbasis web juga memiliki 

beberapa kekurangan antara lain: 

1. Penyedia POS berbasis web membebankan biaya bulanan. 

2. Dibutuhkan koneksi internet agar dapat terhubung ke workstation. 

3. Jika berada pada kondisi offline tidak akan dapat mengakses program point of sale.  

4. Beberapa penyedia membebankan biaya pengaktifan. 

2.3 Software as a Service 

Software as a service merupakan bagian dari cloud computing yang pada 

definisinya menjelaskan tentang sistem kerja teknologi jaringan komputer yang 

banyak digunakan oleh perusahaan besar, tujuannya adalah untuk menghemat sumber 

daya, baik dibidang hardware maupun sofware. Dalam sistem cloud computing 

komputer lokal tidak harus melalukan semua beban kerja ketika menjalankan aplikasi, 

karena jaringan ini saling berinteraksi dan berbagi pekerjaan antar perangkat. Dengan 

menggunakan cloud computing atau komputasi awan maka kebutuhan akan hardware 

dan software pada sisi pengguna akan lebih menurun, karena datanya disimpan di 

dalam server yang bersifat permanen serta data tersebut dapat diakses dimana saja dan 

kapan saja tanpan batas, selama terhubung ke jaringan internet. 
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Menurut Laudon dan Loudon (2015) Cloud Computing adalah sebuah model 

komputasi dimana aktifitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak dan layanan 

lainya disediakan layakanya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang 

umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebar dan 

dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun dan dimanapun. 

Menurut Bradshaw (2010) Cloud Computing adalah model pengembangan, 

penyebaran dan penyampaian informasi yang memungkinkan pengiriman produk, 

layanan dan solusi secara real time melalui internet. Cloud atau awan adalah metafora 

dari internet sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut. Dalam 

cloud computing merupakan abstraksi dari insfrastruktur kompleks yang 

disembunyikannya, ia adalah suatu metode komputasi dimana kapabilitas terkait 

teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat 

mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. 

Karakteristik cloud computing menurut National Institute of Standarts and 

Technology model cloud computing memiliki lime karakeristik penting yaitu: 

1. On Demand Self Service 

2. Broad NetWork Acces 

3. Resource Pooling 

4. Rapid Elasticity 

5. Measured Service 

Model layanan cloud computing yang tersedia secara umum terdiri atas 3 model 

layanan : 

1. Software as a Service (SaaS) 

2. Paltform as a Service (Paas) 

3. Cloud Insfrastrutur as a Service (Iaas) 

Software as a Service akan menggantikan kebutuhan instalasi dan aplikasi pada 

komputer atau pusat data, hal ini akan mengurangi biaya pengadaan hardware, 

penyediaan teknisi dan pemeliharaan, manfaat lain dari Software as a Service meliputi: 

1. Pembayaran yang fleksibel dibandingkan dengan membeli software atau hardware 

tambahan untuk mendukung kinerja komputasi awan. 

2.  Penguna layanan  umumnya membayar secara bulanan menggunakan pay-as-you-

go.  
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3. Transisi biaya untuk operasional yang berulang memungkinkan menejemen 

pendanaan yang lebih baik. 

Layanan Software as a Service menawarkan penggunaan dalam sekala yang 

tinggi yang memberikan pelanggan pilihan untuk mengakses lebih banyak atau lebih 

sedikit layanan atau fitur berdasarkan permintaan. Dibandingkan dengan membeli 

perangkat lunak baru pengguna layanan ini dapat bergantung sepenuhnya pada 

penyedia Software as a Service untuk secara otomatis melakukan pembaruan dan patch 

pada sistem yang sedang digunakan. Aksesibilitas Software as a Service sangat mudah 

karena aplikasi tersebut dijalankan pada jaringan internet yang mana pengguna dapat 

mengaksesnya dari setiap perangkat memiliki kemampuan mengakses internet. 

Software as a Service memiliki beberapa kelemahan seperti pebisnis harus 

bergantung pada vendor luar untuk menyediakan perangkat lunak agar tetap menjaga 

perangkat lunak dan berjalan. Penyedia yang mengalami gangguan layanan akan 

melakukan perbaikan yang akan mengganggu kinerja dari software as a service sendiri 

yang tentunya akan menggangu proses bisnis yang sedang dilakukan oleh pengguna 

layanan tersebut. Software as a service berkaitan erat dengan penyedia layanan 

aplikasi, dalam hal ini penyedia layanan software as a service akan memberikan suatu 

aplikasi pada setiap penggunanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna 

aplikasi tersebut dan data-data yang digunakan oleh pengguna akan disimpan ke server 

sehingga layanan ini sepenuhnya berbasis Internet. Beberapa organisasi atau 

perusahaan telah memadukan aplikasi software as a service dengan perangkat lunak 

lainnya yang menggunakan Application programing Interface atau API seperti email, 

manajemen penjualan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen keuangan, 

manajemen sumber daya manusia, penagihan dan kolaborasi. Berikut merupakan ciri-

ciri dari Software As a Service antara lain adalah : 

a. Produk yang ditawarkan pada pelanggan SAaS merupakan sesuatu yang sangat 

dibutuhkan dalam perputaran bisnis pelanggan. 

b. Produk yang ditawarkan unik dan sulit untuk ditemukan produk yang 

menyerupai atau sejenis. 

c. Keuntungan dari penyedia SaaS diperoleh dari biaya bulanan atau tahunan yang 

dikenakan ke pelanggan. 
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2.4 FireBase  

Firebase merupakan suatu layanan Database As a Service yang disediakan 

oleh Google sebagai sarana pengembangan aplikasi yang membutuhkan database 

realtime.Firebase merupakan platform untuk aplikasi realtime. Ketika data 

berubah, maka aplikasi dengan firebase akan mengupdate secara langsung melalui 

setiap device perangkat baik web atau mobile. Firebase mempunyai library yang 

lengkap untuk sebagian besar platform web dan mobile dan dapat digabungkan dengan 

berbagai framework seperti Java Script, AngularJS, dan lain lain. Application 

Programming Interface (API) untuk menyimpan dan sinkronisasi data akan 

disimpan sebagai susunan data dalam bentuk JSON pada cloud dan akan disinkronisasi 

secara realtime. Layanan pada Firebase meliputi autentikasi pengguna, pengaturan 

keamanan, dan hosting. Perubahan data pada satu client akan disinkronisasi pada 

semua client yang terdaftar ke data tersebut dalam hitungan mili detik. Kelebihan dari 

Firebase adalah dapat menerima data dari 1 juta perangkat secara bersamaan[].(Sandy, 

Januar, & Hariadi, 2017)Sandy, L. A., Januar, R., & Hariadi, R. R. (2017). Rancang 

Bangun Aplikasi Chat pada Platform Android dengan Media Input Berupa Canvas dan 

Shareable Canvas untuk Bekerja dalam Satu Canvas Secara Online, 6(2), 157.  

2.5 Aplikasi Android dan MIT APP Inventor 

Android adalah sebuah system operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup system operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

system operasi yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi. 

Android diluncurkan untuk umum pada musim gugur di tahun 2008. Android sangat 

berkembang pesat di industri karena dua aspek utama yaitu bersifat opensource dan 

model arsitekturya. Sebagai sebuah proyek yang bersifat opensource, memungkinkan 

android untuk sepenuhnya dipahami dan dianalisis mengenai fitur, penyelesaian pada 

bug program hingga hardware.  

Android SDK adalah tools Application Programming Interface (API) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada sistem operasi Android 

menggunakan bahasa dalam implementasi terdiri dari pembuatan model data, 

pembuatan tampilan aplikasi serta proses diagnosa. MIT APP Inventor merupakan 

model baru dalam pemrograman android, dimana tidak lagi menggunakan penulisan 
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source code seperti pada umumnya, melainkan dengan menggunakan puzzle drag and 

drop yang memudahkan pengguna dalam membangun aplikasi android[]. MIT APP 

Inventor pertamakali digunakan dalam membuat aplikasi android pada tahun 2010 

tepatnya pada bulan desember tanggal 15, aplikasi berbasis web ini dikembangkan 

oleh Google dan bernaung dibawah MIT’s center for mobile learning. Penggunaan 

aplikasi ini cukup mudah dimana telah disediakan block editor yang berfungsi 

menyusun loop program, decision making dan lain-lain. Fokus utama pada aplikasi ini 

adalah menghadirkan model pemrograman yang intuitif. 

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Silvester Dian handy yang berjudul 

“Analisa Dan Perancangan Aplikasi POINT OF SALE (POS) Untuk Mendukung 

Manajemen Hubungan Pelanggan” menyatakan bahwa tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk melakukan analisis dan perancangan aplikasi point of sale (POS) untuk 

mendukung sistem layanan pembelian yang dapat membantu para pengusaha kecil dan 

menengah dalam pengelolaan data. Pembuatan aplikasi POS ini dimulai dari 

pengumpulan seluruh data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan metode 

observasi dan wawancara, perancangan model aplikasi dengan pendekatan diagram 

berbasis obyek dengan alat bantu perancangan aplikasi berupa diagram alir atau 

flowchart dan Unified Modeling Language (UML) hingga diimplementasikannya 

aplikasi POS ini. Dengan diterapkannya aplikasi point of sales (POS) ini dapat 

membantu tugas-tugas pihak-pihak terkait atau seluruh stake-holder yang 

berhubungan langsung dengan aplikasi POS ini. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dapai Ari Hidayat dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Point of Sale Berbasis Web Dengan Pemanfaatan Trigger Pada 

Distribution Store”menyimpulkan bahwa aplikasi ini membantu mempercepat proses 

transaksi, dengan menggunakan Trigger yang bekerja pada database dapat 

mengurangi beban ketika Load aplikasi ini dan penyesuaian aplikasi ini diperlukan 

agar memenuhi kebutuhan.  


