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ABSTRACT 

Rapid development of micro-small & medium enterprise on Indonesia especially 

in Depok city didn’t supported by suffice financial report by each entity. The 

appearance of financial report standard micro, small, & medium entity or known as 

“SAK EMKM” hopefully will facilitate the micro-small & medium enterprise on creating a 

financial report. The research aimed to determine, how far “Salon Mumuh”  readiness 

to apply SAK EMKM on a financial reports and  simulate it. The research itself use 

descriptive method and qualitative approach. The primary data source gathered by 

interviewing, documentation, observation and questionnaire. The sampling technique 

used on this research is using the nonprobability sampling. 

The results of this study indicate that in the preparation of financial statetments at 

Mumuh Salon in Depok based on SAK EMKM didn’t have the readiness of accounting 

recording and financial statement. The result percentage from each questionnaire 

based on code A is 40,48%, B code is 44,44%, C code is 41,18% and for D code is 

14,29%. The result of the preparation of financial statements are income statement, 

capital statement and statement of financial position or balance sheet. All financial 

statements have been prepared based on SAK EMKM and an accounting cycle. 

 

Keywords: Preparations of Financial Statements, Financial Statement, SAK 

EMKM. 

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kata Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah atau yang sering kita dengar UMKM. Berdasarkan sumber yang peneliti 

peroleh, bahwa UMKM di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun 

2015, 2016, hingga tahun 2017. Peran UMKM sangatlah besar, ini terbukti ketika 

Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998. Usaha besar saat itu hampir semua 

mengalami gulung tikar tetapi yang dapat mampu bertahan saat terjadinya krisis besar-
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besaran ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahkan sampai berkembang. Pada 

masanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi salah satu pendorong penting 

dalam membangun perekonomian Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan 

dan fungsi penting yang secara bersama-sama dengan badan usaha milik Negara atau 

swasta dalam melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi 

masyarakat. (Muchid, 2015). 

Di Kota Depok sendiri, UMKM sudah di perhatikan sejak lama. Menurut Kepala 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohammad Fitriawan sesuai 

data yang di peroleh bahwa keberadaan UMKM di Kota Depok sudah makin 

diperhitungkan. Tidak hanya jumlahnya yang makin bertambah, tetapi peran sertanya 

dalam membantu perekonomian di Kota Depok makin terasa setelah melakukan 

survey langsung yang menunjukkan angka 15 persen dalam peningkatannya. Dalam 

peningkatannya terdapat beberapa jenis pelaku UMKM yang paling menonjol yaitu di 

bidang kuliner, fashion, dan handycraft. Kemampuannya tersebut membuktikan bahwa 

sektor UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Keberhasilan 

pembangunan ditunjukkan dengan nilai tambah, kesempatan kerja serta pemerataan 

kesempatan usaha, sehingga UMKM semakin efektif menjadi dinamisator utama dalam 

pembangunan di Indonesia. (Handayani dkk, 2016). 

Berkembangnya UMKM khususnya di Kota Depok dan umumnya Indonesia yang 

baik tidak disertai dengan kondisi laporan keuangan yang baik pula oleh setiap entitas. 

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah atau yang 

baru di kenal dengan SAK EMKM diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk 

UMKM dalam menyajikan laporan keuangannya. Masih banyak UMKM di Indonesia 

yang pada dasarnya melakukan pencatatan yang sangat sederhana hanya sebatas 

pemasukan dan pengeluaran saja. Kondisi seperti ini yang sangat menyulitkan entitas 

saat ingin mengembangkan usahanya dan mengajukan permohonan peminjaman 

kepada pihak bank. 

Penelitian ini lebih unggul dikarenakan standar akuntansi yang digunakan 

merupakan standar akuntansi yang baru akan berlaku efektif 1 Januari 2018. Terlebih 

dari itu, referensi serta pedoman yang peneliti gunakan sebagai rujukan penelitian 

masih sangat minim informasi, namun hal tersebut bukan sebagai hambatan untuk 

berjalannya sebuah penelitian. Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan rujukan 

informasi yang diperoleh sehingga penelitian ini masih akan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengingat jurnal 

yang didapat masih sangat sedikit. Namun, pada dasarnya dengan dilakukannya 
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penelitian ini akan menjadi suatu hal yang membuat peneliti sangat termotivasi 

sehingga penelitian ini akan menjadi salah satu rujukan penelitian yang baru di masa 

yang akan datang. Tentunya, dalam hal objek serta metode yang digunakan dalam 

penelitian ini sangat berbeda dari penelitian sebelumnya. 

 

KAJIAN TEORI 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Keci, Dan Menenengah (SAK EMKM) 

Dalam SAK EMKM (IAI: 2016: 1, par. 1.1) menjelaskan bahwa ruang lingkup 

entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntasi Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, 

kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-turut. 

 

Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1) “laporan keuangan adalah penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan 

sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut Primayudia (2017) 

pengertian laporan keuangan adalah “suatu laporan yang memberikan informasi posisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu”. 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par 2.1), 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. Dalam memenuhi tujuannya, 

laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manjemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

 

Konsep Dan Prinsip Pervasif 

1. Posisi Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par 2.2-2.7), merupakan informasi posisi 

keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas 

entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. 
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2. Kinerja 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par 2.8-2.11), kinerja merupakan 

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan 

dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. 

3. Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan unsur laporan keuangan yang dinyatakan dalam SAK EMKM (IAI: 

2016: 2, par. 2.12-2.14), merupakan proses pembentukan suatu akun dalam 

laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu 

unsur dengan kriteria: 

a) Manfaat Ekonomi Masa Depan 

b) Keandalan Pengukuran 

4. Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par. 2.15), pengukuran adalah proses 

penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengakui aset, liabilitas, 

penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur 

laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. 

5. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pervasif 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par. 2.18), persyaratan untuk pengakuan 

dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK EMKM 

didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan. 

6. Asumsi Dasar 

Adapun asumsi dasar laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, 

par. 2.19-2.21),  meliputi : 

a) Dasar Akrual 

b) Kelangsungan Usaha 

c) Konsep Entitas Bisnis 

7. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan 

Pengakuan dalam laporan keuangan meliputi: 

a) Aset 

b) Liabilitas 

c) Penghasilan 

d) Beban 
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8. Saling Hapus 

Berdasarkan SAK EMKM (IAI: 2016: 2, par. 2.26), Saling hapus antara aset dan 

liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan 

atau diizinkan oleh SAK EMKM. 

 

Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM 

Sebagai sebuah informasi dalam menggambarkan posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan laporan keuangan suatu entitas memiliki beberapa komponen dalam 

penyajiannya. Adapun komponen laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (IAI: 

2016: 3, par. 3.9), meliputi: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

Menjelaskan bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan 

dan bagaimana menyajikannya. Laporan posisi keuangan entitas dapat 

mencakup akun-akun berikut: 

a) Kas dan setara kas; 

b) Piutang; 

c) Persediaan; 

d) Aset tetap; 

e) Utang usaha; 

f) Utang bank; 

g) Ekuitas. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan syarat bagi suatu entitas untuk menyajikan laporan 

laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Dalam 

penyajiannya sebuah laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: 

a) Pendapatan; 

b) Beban keuangan; 

c) Beban pajak. 

3. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi yang disajikan dalam catatan 

atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan 

keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan. 
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Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah mengatur definisi UMKM menyatakan bahwa: 

1. Usaha Mikro 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Dengan kriteria, kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. Dengan kriteria, kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan 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. Dengan kriteria, kekayaan bersih 

lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Penelitian ini adalah UMKM Salon Mumuh di Depok. Penelitian dilakukan untuk 

mengevaluasi kesiapan UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini dilakukan agar dapat membatu 

pihak-pihak yang terkait baik dari tempat usaha itu sendiri mapun akademisi serta 

peneliti dalam bentuk informasi yang disajikan pada laporan keuangan SAK EMKM 

yang baru akan berlaku efektif 1 Januari 2018. Objek penelitian yang digunakan adalah 

Salon Mumuh di Depok cabang Mekarsari berdasarkan pengambilan data keuangan 

bulan Desember tahun 2016 untuk periode penyusunan data laporan keuangan 

Januari dan Februari 2017. 

 

Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Primayudia (2017), Penelitian kualitatif adalah suatu metode 

pengolahan  data tanpa melalui proses statistik. Selain itu penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai pendekatan investigasi. Karena, penelitian biasanya memperoleh 

data dengan cara bertemu langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di 

tempat penelitian. Pola deskriptif adalah metode penelitian yang menjelaskan suatu 

objek tertentu berdasarkan fakta dan apa adanya. 
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Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari perusahaan. Menurut Muchid (2015), data primer merupakan data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Cooper (2011: 168) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif seorang 

individu yang melakukan wawancara membutuhkan pemahaman yang lebih 

lengkap mengenai dilema serta pengetahuan wawasan yang akan digunakan. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah semistructured 

interview dimana peneliti sudah menyiapkan kuesioner yang bersifat open-

ended. Kuesioner tersebut tidak hanya berupa jawaban “ya” dan “tidak” saja 

melainkan berupa jawaban penjelasan. Sebagaimana narasumber disini adalah 

pemilik Salon Mumuh yang mengetahui sejarah serta perkembangan usaha 

sekaligus melakukan pencatatan keuangan Salon Mumuh. 

2. Dokumentasi 

Menurut Primayudia (2017), dokumentasi juga bisa diartikan sebagai 

pengumpulan pemilihan pengolahan, dan penyimpanan berbagai macam 

informasi dari gambar, kutipan, kliping, dan bahan referensi lainnya. Teknik ini 

dilakukan peneliti guna memperoleh data yang berasal dari dokumen dan arsip 

keuangan yang di miliki oleh Salon Mumuh. 

3. Observasi 

Observasi yang dilakukan dengan cara meneliti bagaimana Informan dalam 

melakukan pencatatan keuangan perusahaan (Muchid, 2015). Peneliti 

melakukan observasi yaitu dengan turun ke lapangan mengamati secara 

langsung kegiatan yang terjadi pada Salon Mumuh dan bagaimana cara pemilik 

melakukan pencatatan keuangan di Salon Mumuh tersebut 

4. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan 

untuk diisi oleh sejumlah responden (Sugiono, 2012). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua macam kuesioner tersebut yaitu kuesioner tertutup dan tidak 

tertutup dimana masing-masing dari cara tersebut memiliki kegunaannya sendiri 
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dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan lebih mendalam guna untuk 

keperluan dimasa mendatang. 

 

Teknik Analisa Data 

1. Sampling Data 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitan 

ini, peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling. Untuk itu sampel yang 

diambil harus benar-benar representatif (mewakili). Menurut Cooper (2011:167), 

teknik ini dibagi menjadi tiga teknik sampel yaitu Purposive Sampling, Snowball 

Sampling, dan Convenience Sampling. 

Dari tiga teknik sampel tersebut peneliti menggunakan teknik sampel  

Purposive Sampling dimana sampling purposive adalah “peneliti bebas memilih 

responden berdasarkan pengalaman, sikap, atau persepsi mereka sebagai 

katagori koseptual serta teoristis selama proses wawancara berlangsung”. 

Artinya purposive sampling adalah teknik mengambil sampel yang dilakukan 

secara sengaja. Purposive sampling diplilih karena responden yang difokuskan 

adalah pemilik dan kasir dan telah di sesuaikan dengan semua persyaratan 

sampel yang diperlukan. 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menyimpulkan dan 

menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Untuk memberikan kelancaran dalam penelitian ini berikut 

langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1) Mewawancarai responden yaitu Salon Mumuh di Depok berdasarkan 

informasi yang didapat dari kuesioner.  

2) Mengumpulkan data-data kuesioner yang sudah didapatkan dari 

responden yang berfokus pada pemilik dan kasir. 

3) Mengumpulkan data-data kuesioner yang sudah didapatkan dari 

responden yang berfokus pada pemilik dan kasir berdasarkan kode-kode 

yang sudah dibuat (kode A1-A7, B1-B9, C1-C17, dan D1-D7). 

4) Merekap hasil dari pengisian kuesioner dan wawancara.  

5) Menyajikan dan menganalisis hasil rekap data untuk mengetahui sejauh 

mana kesiapan penerapan Salon Mumuh di Depok dalam menerapkan 

SAK EMKM. 
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6) Menyusun simulasi Laporan Keuangan dengan menggunakan SAK sesuai 

dengan Posisi keuangan dan Kinerja. 

7) Mengimpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat simpulan. 

Dibawah ini peneliti menjelaskan tahap-tahap dari penjelasan desain penelitian di 

atas: 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil Data Kuesioner 

1. Respon Pengguna Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Tabel 4.1 

Tabel Responden Kode A 

KODE Jenis Pertanyaan 

Nama Cabang Salon Mumuh 

Pondok 
Duta 

Sukatani 
Gas 
Alam 

Cisalak Mekarsari 

Kasir Kasir Kasir Kasir Kasir Pemilik 

A1 Standar Akuntansi yang digunakan. 
Tidak 
tahu 

Tidak 
tahu 

Tidak 
tahu 

Tidak 
tahu 

Tidak 
tahu 

Tidak 
tahu 

A2 
Memiliki/tidak memiliki laporan 
keuangan berdasarkan Posisi 
Keuangan. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

A3 
Komponen: Aset/Liabilitas/Ekuitas/ 
Tidak ada. 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

Tidak 
ada 

A4 
Memiliki/tidak memiliki laporan 
keuangan berdasarkan Kinerja. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

A5 
Komponen: Pendapatan/Beban/Tidak 
ada. 

Pendapat
an & 

Beban 

Pendapat
an & 

Beban 

Pendapat
an & 

Beban 

Pendapat
an & 

Beban 

Pendapat
an & 

Beban 

Pendapat
an & 

Beban 

A6 
Pernah/tidak pernah mengajukan 
pinjaman ke Bank. 

Pernah Pernah Belum Pernah Pernah Pernah 

A7 
Pernah/tidak pernah mengajukan 
pinjaman selain ke Bank. 

Tidak 
pernah 

Tidak 
pernah 

Tidak 
pernah 

Tidak 
pernah 

Tidak 
pernah 

Tidak 
pernah 

Tabel Persentase Dalam Kesiapan 
Kesesuaian Pencatatan Akuntansi 

42,86% 42,86% 28,57% 42,86% 42,86% 42,86% 

Total Persentase Keseluruhan 40,48% 

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah: 2017) 

Berdasarkan kuesioner yang di dapat dari kode A dalam penerapan standar 

akuntansi keuangan, telah diperoleh hasil dari total persentase yang dimiliki Kode A 

sebesar 40,48% dan dapat disimpulkan bahwa Salon Mumuh belum mengetahui 

gambaran laporan keuangan baik yang mereka gunakan maupun berdasarkan SAK 

EMKM. Selain itu Salon Mumuh juga belum memiliki laporan keuangan berdasarkan 

Posisi Keuangan dan Laba Rugi, yang Salon Mumuh punya hanya berupa pencatatan 

cash flow. Akan tetapi, saat pemilik mengajukan kredit ke bank dengan menggunakan 

nama perusahaan, kredit tersebut di terima pihak bank yang pada dasarnya Salon 

Mumuh belum memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar. Hal ini dapat terjadi 

karena adanya sistem kepercayaan antara pihak bank dengan pemilik Salon Mumuh. 
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2. Respon Pengguna Mengenai Pengakuan Pencatatan Akuntansi 

Tabel 4.2 

Tabel Responden Kode B 

KODE Jenis Pertanyaan 

Nama Cabang Salon Mumuh 

Pondok 
Duta 

Sukatani 
Gas 
Alam 

Cisalak Mekarsari 

Kasir Kasir Kasir Kasir Kasir Pemilik 

B1 
Laporan Keuangan mempertimbangkan 
Dasar Akrual. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

B2 
Menyusun Laporan Keuangan secara 
periodik atau teratur. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

B3 
Laporan Keuangan disusun 
berdasarkan: 

Harian Harian Harian Harian Harian Harian 

B4 
Membedakan pencatatan Pribadi 
dengan catatan Perusahaan. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

B5 
Membeli peralatan mengakui 
pembelian aset sebagai biaya historis/ 
nilai wajar. 

- - - - - - 

B6 
Menjual peralatan mengakui penjualan 
aset sebagai keuntungan/ kerugian. 

- - - - - - 

B7 
Pencatatan penghasilan dari hutang 
dicatat/ tidak dicatat. 

Tidak 
dicatat 

Tidak 
dicatat 

Tidak 
dicatat 

Tidak 
dicatat 

Tidak 
dicatat 

Tidak 
dicatat 

B8 
Pencatatan penghasilan dari tunai 
dicatat/ tidak dicatat. 

Dicatat Dicatat Dicatat Dicatat Dicatat Dicatat 

B9 

Pencatatan gaji karyawan tiap bulan 
dicatat saat gaji belum diberikan dicatat 
sebagai beban/ tidak dicatat sebagai 
beban. 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tidak 
dicatat 

sebagai 
beban 

Tabel Persentase Dalam Kesiapan 
Kesesuaian Pencatatan Akuntansi 

44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 

Total Persentase Keseluruhan 44,44% 

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah: 2017) 

Berdasarkan kuesioner yang di dapat dari kode B dalam pengakuan pencatatan 

akuntansi, telah diperoleh hasil dari total persentase yang dimiliki Kode B sebesar 

44,44% dan dapat disimpulkan bahwa Salon Mumuh tidak mempertimbangkan dasar 

akrual. Akan tetapi, Salon Mumuh sudah memiliki laporan keuangan secara teratur 

atau periodik dimana dalam pencatatannya dilakukan berdasarkan laporan harian yang 

masih sederhana. Saat Salon Mumuh melakukan pembelian peralatan atas aset, 

mereka tidak  mengakui pembelian aset tersebut sebagai biaya historis atau nilai 

wajar. Selain itu, saat Salon Mumuh menjual peralatan atas aset, hal ini sama seperti 

pembelian tidak mengakui penjualan aset tersebut sebagai keuntungan maupun 

kerugian aset. Dan penghasilan yang di peroleh Salon Mumuh berdasarkan perolehan 

hutang tidak dicatat, karena tidak pernah menerima transaksi utang melainkan hanya 

menerima transaksi tunai.  
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3. Respon Pengguna Mengenai Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan 

Tabel 4.3 

Tabel Responden Kode C 

KODE Jenis Pertanyaan 

Nama Cabang Salon Mumuh 

Pondok 
Duta 

Sukatani 
Gas 

Alam 
Cisalak Mekarsari 

Kasir Kasir Kasir Kasir Kasir Pemilik 

C1 
Melakukan pencatatan transaksi atas 
semua transaksi. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

C2 
Perlu adanya pembuatan Laporan 
Keuangan sesuai dengan SAK EMKM. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

C3 
Memiliki divisi khusus dalam melakukan 
pencatatan akuntansi. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

C4 
Mempekerjakan karyawan khusus untuk 
menjalankan proses akuntansi. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

C5 
Pencatatan dilakukan secara rutin/ tidak 
rutin. 

Tidak 
rutin 

Tidak 
rutin 

Tidak 
rutin 

Tidak 
rutin 

Tidak 
rutin 

Tidak 
rutin 

C6 
Penyusunan menggunakan Standar 
Akuntansi Keuangan yang ada di 
Indonesia. 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

Tidak 
memiliki 
catatan 

LK 

C7 
Melakukan dan membuat pencatatan 
akuntansi bagi perusahaan. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

C8 
Jenis Laporan Keuangan: Neraca/Laba 
Rugi/Perubahan Modal/Arus Kas/Tidak 
Ada 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

C9 
Menyusun laporan keuangan 
menggunakan software akuntansi. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

C10 
Software membantu dalam meningkatkan 
kualitas Laporan Keuangan. 

- - - - - - 

C11 Tujuan membuat laporan keuangan. 
Untuk 

keperluan 
internal 

Untuk 
keperluan 
internal 

Untuk 
keperluan 
internal 

Untuk 
keperluan 
internal 

Untuk 
keperluan 
internal 

Untuk 
keperluan 
internal 

C12 
Laporan Keuangan sudah memenuhi 
tujuan yang diinginkan. 

Belum Belum Belum Belum Belum Belum 

C13 Kendala yang di hadapi. Penjelasan di bagian bawah 

C14 
Kepentingan Laporan Keuangan bagi 
tumbuh dan perkembangan perusahaan. 

Penting 
bagi 

perusaha
an 

Penting 
bagi 

perusaha
an 

Sangat 
penting 

bagi 
perusaha

an 

Penting 
bagi 

perusaha
an 

Penting 
bagi 

perusaha
an 

Penting 
bagi 

perusaha
an 

C15 Alasan tidak membuat pencatatan. 
Tidak ada 

staff 
khusus 

Tidak ada 
staff 

khusus 

Tidak ada 
staff 

khusus 

Tidak ada 
staff 

khusus 

Tidak ada 
staff 

khusus 

Tidak ada 
staff 

khusus 

C16 
Membutuhkan training khusus mengenai 
pencatatan akuntansi sesuai dengan 
standar yang berlaku. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

C17 Pelatihan yang dibutuhkan 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Penyusun
an LK 
secara 
manual 

Tabel Persentase Dalam Kesiapan Kesesuaian 
Pencatatan Akuntansi 

41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 

Total Persentase Keseluruhan 41,18% 

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah: 2017) 

Berdasarkan kuesioner yang di dapat dari kode C dalam sistem akuntansi dan 

laporan keuangan, telah diperoleh hasil dari total persentase yang dimiliki Kode C 

sebesar 41,18% dan dapat disimpulkan bahwa Salon Mumuh selama proses 

pencatatan akuntansi yang digunakan selama ini, masih belum memenuhi tujuan yang 
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mereka inginkan. Salon Mumuh menginginkan pencatatan laporan keuangan yang 

mudah dipahami pemilik maupun kasir dimana kegunaannya untuk keperluan internal 

terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena adanya kendala-kendala yang dihadapi 

diantaranya tidak adanya staff yang mengerti bagian akuntansi, laporan keuangan 

yang mereka miliki masih belum tersusun dengan rapih, baik pemilik maupun kasir 

masih belum mengerti tentang akuntansi, kurang memahami proses dari pencatatan 

akuntansi, dan tidak mengetahui secara rinci apa itu laporan keuangan. Maka dari itu 

pemilik maupun kasir membutuhkan pelatihan mengenai pencatatan laporan keuangan 

sesusai dengan standar yang dilakukan secara manual. Salon Mumuh tidak melakukan 

pencatatan atau pembukuan keseluruhan atas semua transaksi maka perlu adanya 

pembuatan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. 

4. Respon Pengguna Mengenai Standar Akuntansi UMKM 

Tabel 4.4 

Tabel Responden Kode D 

KODE Jenis Pertanyaan 

Nama Cabang Salon Mumuh 

Pondok 
Duta 

Sukatani Gas Alam Cisalak Mekarsari 

Kasir Kasir Kasir Kasir Kasir Pemilik 

D1 
Mengetahui/ tidak 
mengetahui mengenai 
adanya SAK EMKM. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

D2 
Informasi yang didapat 
terkait SAK EMKM. 

Tidak 
mengetaui 

Tidak 
mengetaui 

Tidak 
mengetaui 

Tidak 
mengetaui 

Tidak 
mengetaui 

Tidak 
mengetaui 

D3 

Pernah/ tidak pernah dalam 
mendapatkan sosialisasi 
atau pelatihan mengenai 
SAK EMKM. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

D4 
Membutuhkan sosialisasi 
atau pelatihan mengenai 
SAK EMKM. 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

D5 
Cukup memahami isi dari 
SAK EMKM. 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

D6 
Mengetahui perbedaan SAK 
EMKM dengan SAK ETAP 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

D7 
Perbedaan SAK ETAP dan 
SAK EMKM. 

- - - - - - 

Tabel Persentase Dalam Kesiapan 
Kesesuaian Pencatatan Akuntansi 

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

Total Persentase Keseluruhan 14,29% 

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah: 2017) 

Berdasarkan kuesioner yang di dapat dari kode D mengenai standar akuntansi 

UMKM, telah diperoleh hasil dari total persentase yang dimiliki Kode D sebesar 

14,29% dan dapat disimpulkan bahwa Salon Mumuh masih belum mengetahui 

informasi diberlakukannya SAK EMKM pada 1 Januari 2018. Selain itu belum 

mengetahui jenis laporan keuangan dan perbedaan dari SAK EMKM ataupun SAK 

ETAP. Yang seharusnya baik pemilik atau kasir dari Salon Mumuh mendapatkan 
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sosialisasi atau pelatihan mengenai Standar Akuntansi Keuangan khususnya SAK 

EMKM. 

Simulasi 

Penyusunan Laporan Keuangan Januari-Februari 2017 

1. Laporan Laba Rugi 

Tabel 4.21 

Laporan Laba Rugi Salon Mumuh Januari – Februari 2017 

Salon Mumuh 

Laporan Laba Rugi 

Periode Berakhir Bulan Januari - Februari  2017 

(dalam Rp) 

Pendapatan Usaha : 
 

  

  Pendapatan Jasa Salon 
 

       56,041,000  

Beban-Beban : 
 

  

  Beban Sewa             3,333,333    

 Beban Persediaan Bahan Baku             9,116,250   

 Beban Perlengkapan                620,000   

  Beban Penyusutan – Peralatan           10,102,500    

  Beban Gaji Karyawan           13,941,600    

 Beban Listrik 1,800,000  

  Beban Pemeliharaan dan Perawatan                         -      

 Beban Konsumsi 3,160,000  

Jumlah Beban 
 

       42,368,882  

Laba Bersih Sebelum Pajak          13,572,118  

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah 2017)  
 

Menjual jasa service yang merupakan pendapatan utama dari kegiatan yang 

dilakukan Salon Mumuh. Sampai dengan akhir Januari – Februari 2017 Salon Mumuh 

memiliki saldo pendapatan jasa salon sebesar Rp 56,041,000.  

Pada laporan laba rugi, nominal beban-beban diperoleh dari hasil pencatatan di 

jurnal umum Salon Mumuh yang telah diposting ke buku besar masing-masing akun. 

Akun-akun yang masuk dalam perhitungan laba rugi merupakan akun nominal. Akun 

nominal merupakan akun beban-beban dan pendapatan. Salon Mumuh akan membuat 

laporan laba rugi pada akhir Januari – Februari 2017. 

Setelah dilakukannya perhitungan, diketahui selisih antara pendapatan yang 

diterima dengan beban yaitu laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 13,572,118. Laba 

ini akan masuk ke dalam laporan perubahan modal sebagai penambah modal pemilik. 

Tabel 4.21 akan menunjukkan laporan laba rugi Salon Mumuh. 

Kesiapan Penyusunan Laporan Keuangan..., Desi Yusela, Ak.-IBS, 2017



16 
  Indonesia Banking School 

2. Laporan Perubahan Modal 

Tabel 4.22 

Laporan Perubahan Modal Salon Mumuh Januari – Februari 2017 

Salon Mumuh 

Laporan Perubahan Modal 

Periode Berakhir Bulan Januari - Februari 2017 

(dalam Rp) 

Modal Awal  537,134,000    

Dikurang : 
 

  

Prive      4,500,000    

  
 

    532,634,000  

Laba Bersih 
 

      13,572,118  

  
 

  

Modal Pemilik, per 31 Januari 2017       546,206,118  

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah 2017) 
 
Pada akhir peiode pelaporan, laporan perubahan modal akan memperlihatkan 

perubahan modal pemilik. Berdasarkan informasi yang didapat, pemilik Salon Mumuh 

melakukan penarikan prive sebesar Rp 4,500,000 pada bulan September 2016 dimana 

untuk kegunaan pribadinya. Penarikan prive ini akan mengurangi modal Salon Mumuh 

sehingga modal berubah menjadi Rp 532,634,000. 

Pada laporan laba rugi diketahui bahwa Salon Mumuh memperoleh laba  bersih 

sebesar Rp 13,572,118. Laba yang dihasilkan ini akan menambah modal Salon 

Mumuh. Maka diketahui perubahan modal Salon Mumuh pada akhir periode Januari – 

Februari 2017, dimana modal awal sebesar Rp 537,134,000 berubah menjadi Rp 

546,206,118 pada akhir periode. Tabel 4.22 akan menunjukkan laporan perubahan 

modal yang lebih lengkap. 

 

3. Neraca 

Setelah melakukan penyusunan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. 

Selanjutnya adalah menyusun neraca. Neraca akan memperlihatkan posisi keuangan 

Salon Mumuh. Nominal dari akun yang terdapat pada neraca merupakan nominal yang 

berasal dari neraca saldo akhir setelah penyesuaian. Penyusunan neraca didasarkan 

pada bukti-bukti transaksi yang dilakukan oleh Salon Mumuh selama periode Januari – 

Februari 2017. 
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Nominal yang terdapat di neraca periode berakhir Januari – Februari 2017 

merupakan akun riil yang terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Table 4.23 akan 

menunjukkan neraca yang lebih lengkap. 

Tabel 4.23 

Neraca Salon Mumuh Januari – Februari 2017 

Salon Mumuh 

Laporan Neraca 

Periode Berakhir Bulan Januari - Februari 2017 

(dalam Rp) 

ASET 

Aset Lancar :     

  Kas 94,459,400 
 

  Sewa Dibayar Dimuka 16,666,667 
 

  Persediaan Bahan Baku 29,197,750 
 

  Perlengkapan 70,780,000 
 

Total Aset Lancar 
 

221,103,817 

Aset Tidak Lancar : 
  

  Peralatan 359,850,000 
 

  Akumulasi Penyusutan - Peralatan 10,497,699 
 

Total Aset Tidak Lancar 
 

349,352,301 

Total Aset 560,456,118 

KEWAJIBAN DAN MODAL 

Kewajiban : 
  

  Utang Gaji - 
 

  Utang Listrik 600,000 
 

  Utang Bank 13,650,000 
 

  
   

Total Kewajiban 
 

14,250,000 

Modal : 
  

  Modal Pemilik 
 

546,206,118 

  
   

Total Kewajiban dan Modal 560,456,118 

Sumber : (Salon Mumuh, data diolah 2017) 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya adalah: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diberikan kepada dapat disimpulkan 

bahwa pada Salon Mumuh di Depok dalam kesiapan menerapkan laporan 

keuangannya berdasarkan SAK EMKM masih belum  memiliki kesiapan dari segi 

pencatatan akuntansi maupun pelaporan keuangannya. Hasil persentase yang di 

dapat dari masing-masing kuesioner berdasarkan kode A dengan persentase 

sebesar 40,48%, kode B sebesar 44,44%, kode C sebesar 41,18%, dan untuk 

kode D dengan persentase sebesar 14,29%. Maka dari itu perlu adanya 

pembuatan laporan keuangan yang sederhana dan sudah sesuai dengan 

standar yang berlaku yaitu berdasarkan SAK EMKM. 

2. Bahwa pada tanggal 1 Januari – Februari 2017 sudah dibuatkan laporan opening 

balance untuk Salon Mumuh di Depok, dimana laporan tersebut terdiri dari 

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Neraca  yang disusun sudah 

berdasarkan SAK EMKM dan sesuai dengan siklus akuntansi. Nantinya akan 

dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan di kemudian hari untuk Salon 

Mumuh di Depok. Dengan demikian, dibuatnya laporan keuangan berdasarkan 

SAK EMKM maka Salon Mumuh akan lebih mudah untuk menyusun laporan 

keuangannya. 

 

Saran 

Setelah dikukannya penelitian serta ditariknya beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti lain: 

1. Bagi Salon Mumuh di Depok 

Setelah dilakukannya penelitian ini, Salon Mumuh di Depok diharapkan untuk 

menerapkan pencatatan atau pembukuan akuntansi secara manual terlebih 

dahulu. Selain itu, setelah disusunnya laporan keuangan berdasarkan SAK 

EMKM ini dapat membuat Salon Mumuh di Depok untuk mencatat seluruh 

transaksi keuangan usahanya agar dapat menyusun laporan keuangan di 

periode-periode berikutnya dengan mudah. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini hanya berfokus pada 

jenis usaha dibidang jasa saja. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

menggunakan tema yang sama yaitu SAK EMKM, disarankan untuk tidak 

berfokus pada jenis usaha dibidang jasa, sehingga dapat meneruskan penelitian 

yang menggunakan standar keuangan sejenis yaitu SAK EMKM pada penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Civitas Akademika Perguruan Tinggi dapat memberikan penyuluhan, pelatihan, 

dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan SAK EMKM kepada 

UMKM atau perusahaan – perusahaan kecil. 

4. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain seperti perbankan, perpajakan, pemegang saham, pemerintah 

dan masyarakat dalam kepentingannya memiliki laporan keuangan selain 

sebagai untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang diberikan selain itu 

berguna pula untuk pihak-pihak yang berkepentingan dimana sebagai 

memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dan potensi laba 

perusahaan. Untuk mengatasinya diperlukan suatu laporan untuk beberapa 

periode, yaitu dengan menyusun laporan keuangan yang akan diperbandingkan. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Berikut keterbatasan penelitian pada pencarian informasi dan penyusunan 

laporan keuangan Salon Mumuh sesuai dengan SAK EMKM: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Salon Mumuh yang merupakan jenis usaha 

dibidang jasa sehingga tidak bisa direalisasikan pada jenis usaha lain yang tidak 

sejenis. 

2. Penelitian ini tidak dapat mengumpulkan seluruh bukti trasaksi seperti kwitansi 

pembayaran dan nota pembelian maupun penjualan yang dimiliki Salon Mumuh 

tersebut. 

3. Karena data yang diperoleh peneliti dari narasumber kurang lengkap, digunakan 

estimasi perhitungan penggunaan perlengkapan, estimasi jumlah persediaan 

akhir dan estimasi peritungan penyusutan peralatan dalam pembuatan laporan 

keuangan Salon Mumuh. 
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