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ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA 

AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) Pada UMKM (Studi Kasus Toko Angel Store) 

Dita Swastika Ariyani (200912034) 

ABSTRACT 

Nowadays, the small and medium-sized entities (SMEs) are growing quickly, 
espesically in Indonesia. After crisis perceived by Indonesia in 1997, SMEs have been 
grown so quickly until now. Hence, the financial accounting standard for SMEs are 
important to use by SMEs, so that they can compete with big companies.   

This study aims to (1) show the implementation of financial accounting standard 
that used by Angel Store; (2) show the confirmity between financial accounting standard 
that used by Angel Store and Financial Accounting Standard for Entity Without Public 
Accountability (SAK ETAP). This study using qualitative descriptive method, and data 
collection methods are interview with the owner, observation, documentation, and 
literature research. 
 The results of this study are (1) the financial accounting standard already applied 
by Angel Store and (2) Angel Store didn’t implement appropriate standard, that is Financial 
Accounting Standard for Entity Without Public Accountability (SAK ETAP). 

Keywords : Small and Medium-Sized Entities, SAK ETAP     

 

I. PENDAHULUAN 

Peran Akuntansi sangat penting dalam berbagai jenis organisasi yang 

membutuhkan pelaporan keuangan yang akurat seperti perusahaan, pemerintahan, 

organisasi nirlaba, maupun dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Laporan 

keuangan ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai asset yang dimiliki, sumber dana 

yang didapat, pendapatan perusahaan, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan laba yang 

didapat perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.  Laporan keuangan yang disusun 

oleh perusahaan menjadi suatu alat bagi stakeholder (investor, debitur, pemerintah, dan 

manajemen perusahaan) untuk mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan 

tersebut. 

Akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan berskala besar baik di Indonesia 

maupun di dunia sangat kompleks karena transaksi yang dilakukan memerlukan 

professional judgement yang tinggi untuk dapat dilaporkan pada laporan keuangan. 

Perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan yang terdaftar pada bursa efek 

nasional maupun internasional. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai 

dengan standar internasional, perusahaan – perusahaan tersebut menggunakan standar 
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akuntansi di masing-masing Negara yang telah mengadaptasi IFRS (International 

Financial Reporting Standards). Di Indonesia, standar akuntansi yang umum digunakan 

adalah SAK-Umum (Standar Akuntansi Keuangan-Umum). SAK-Umum diterbitkan oleh 

DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) dan telah melewati proses konvergensi 

dengan IFRS. 

Seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran tentang standar akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan berskala kecil yang tidak memerlukan professional judgement 

yang tinggi untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Perusahaan ini umumnya hanya 

melakukan transaksi di wilayah dimana perusahaan tersebut mendirikan usahanya  dan 

tidak banyak melakukan transaksi derivatif. Jika perusahaan ini melakukan ekspansi, 

ruang lingkupnya hanya meliputi wilayah nasional saja. Oleh karena transaksi yang 

dilakukan sangat sederhana, perusahaan berskala kecil ini kesulitan dalam menerapkan 

standar akuntansi yang umum digunakan oleh perusahaan berskala besar. Hal inilah yang 

mendasari diterbitkannya IFRS for Small and Medium Entities (IFRS for SMEs) oleh IASB 

(International Accounting Standard Board). Tingginya pertumbuhan UMKM di Indonesia 

membuat DSAK merasa perlu untuk mengadopsi IFRS for SMEs yang kini dikenal sebagai 

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di 

Indonesia. 

Tak dapat dipungkiri bahwa UMKM di Indonesia sangat banyak memberikan 

kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya saat krisis melanda Indonesia di 

tahun 1997, tetapi di tahun-tahun setelahnya pun UMKM memberikan kontribusi sangat 

berarti bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi yang diberikan UMKM pada 

perekonomian Indonesia beberapa diantaranya dibidang penyerapan tenaga kerja dan 

sumbangan kepada PDB Indonesia. 

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 

2005 mencapai 47.017.062 unit usaha dari total seluruh usaha di Indonesia sebesar 

47.022.084 atau 99,98% dari total keseluruhan UMKM dan selalu bertumbuh setiap 

tahunnya. Pada tahun  2011 UMKM di Indonesia telah mencapai jumlah 55.206.444 unit 

usaha dari total usaha sebesar 55.211.396 unit usaha atau bertumbuh sebesar 17,42% 

selama tujuh tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia telah 

menyadari bahwa membuka usaha akan memberikan keuntungan yang cukup besar. Saat 

ini banyak generasi muda Indonesia yang lebih tertarik untuk membuka usaha kecil-



3 
 

kecilan daripada menjadi pegawai di perusahaan besar karena memberikan keuntungan 

yang sangat besar dibandingkan dengan gaji pegawai. 

Perkembangan UMKM yang tinggi di Indonesia saat ini dipicu oleh kenyataan 

bahwa banyak UMKM dapat bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar 

yang terjadi antara tahun 1997-1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap 

sebagai kelompok usaha (perusahaan) yang memiliki fungsi sebagai basis bagi 

perkembangan usaha lebih besar. Misalnya,  usaha mikro dapat melakukan ekspansi 

usaha untuk menjadi usaha kecil. Begitu pula dengan usaha kecil yang dapat menjadi 

usaha besar jika usaha ini melakukan ekspansi. Dan pada akhirnya, bukan tidak mungkin 

banyak UMKM yang berkembang menjadi usaha besar. 

Untuk mencapai pelaporan keuangan yang andal, dapat  dipercaya, dan dapat 

dibandingkan, UMKM dapat menggunakan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya. 

Namun, penerapan SAK ETAP ini belum maksimal di berbagai daerah di Indonesia. Oleh 

karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM 

(Studi Kasus TOKO ANGEL STORE)”. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian UMKM 

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengertian 

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

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro berdasarkan UU No. 20 tahun 2008. 

Sedangkan pengertian 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 dan Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil berdasarkan UU No. 20 tahun 2008. Kemudian pengertian 

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 
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tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan yang diatur berdasarkan UU No. 20 tahun 2008. 

 

2.2. Kriteria UMKM 

Berikut adalah tabel dari kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008. 

Kekayaan Bersih Hasil Penjualan Tahunan

Usaha Mikro Memiliki kekayaan bersih 

paling banyak Rp 

50.000.000,- tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat 

usaha.

Memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,-

Usaha Kecil Memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp 50.000.000,- 

hingga Rp 500.000.000,- 

tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.

Memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari 

Rp 300.000.000,- hingga 

Rp 2.500.000.000,-

Usaha Menengah Memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp 500.000.000,- 

hingga Rp 10.000.000.000,- 

tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.

Memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari 

Rp 2.500.000.000,- hingga 

Rp 50.000.000.000,-

Kriteria
Jenis Usaha

Tabel 2.1

Kriteria UMKM

 
Sumber :UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM  
Diolah oleh penulis 

 

2.3. Standar Akuntansi di Indonesia 

Dewasa ini, perkembangan perekonomian di Indonesia melaju dengan pesat. Hal 

ini tercermin dari banyaknya usaha-usaha baik skala kecil maupun skala besar yang 

muncul di Indonesia. Oleh karena itu, standar akuntansi di Indonesia perlu mengikuti 

perkembangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis. 

Keempat pilar Standar Akuntansi di Indonesia adalah sebagai berikut (Dwi Martani, 2011): 

1). Standar Akuntansi Keuangan Umum; 2). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP); 3). Standar Akuntansi Pemerintahan; 4). Standar 

Akuntansi Keuangan Syariah. 
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2.4. Kriteria SAK ETAP 

Kriteria SAK ETAP menurut DKBU-BI (2010) adalah sebagai berikut : 

1. Tidak mengacu pada SAK non-ETAP (stand alone accounting standard). 

2. Merupakan SAK bagi  entitas tanpa akuntabilitas publik. 

3. Mayoritas menggunakan historical cost concept. 

4. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan ETAP. 

5. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK non-ETAP. 

6. Tidak akan banyak berubah selama beberapa tahun. 

 

2.5. Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 

Menurut SAK ETAP yang tertuang dalam paragraf 3.12, laporan keuangan lengkap 

untuk SAK ETAP terdiri dari : 1). Neraca; 2). Laporan laba rugi; 3). Laporan perubahan 

ekuitas; 4). Laporan arus kas; 5). Catatan atas laporan keuangan. 

  

2.6. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2. 1 

Rerangka Pemikiran 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Toko Angel Store. Toko 

ini bergerak di bidang industri penyedia barang rohani katolik dan Kristen. Industri ini 

belum banyak dikembangkan di Indonesia mengingat agama Kristen dan katolik 

merupakan agama minoritas yang terdapat di Indonesia sehingga industri ini dapat 

menjanjikan omzet yang cukup besar per tahun. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Objek Penelitian 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini selama lima bulan 

dimulai dari bulan Oktober hingga bulan Februari. Proses pengumpulan data dan 

observasi dilakukan sejak bulan Oktober hingga awal bulan Januari. Penelitian ini 

berlokasi di Toko Angel Store yang berada di Blok M Plaza lantai 5 dan di cabang Toko 

Angel Store yang berlokasi di Blok M Square lantai 3. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan observasi langsung 

di toko Angel Store. Sedangkan data sekunder didapat dari data yang diberikan oleh 

pemilik toko seperti laporan keuangan dan data-data lain yang menunjang penelitian ini. 

3.4. Metode Analisis Data 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif deskriptif. 

Penulis melakukan tinjauan ke toko Angel Store untuk mengetahui penerapan standar 

akuntansi yang dilakukan oleh toko Angel Store dan kesesuaian antara standar akuntansi 

yang digunakan dengan ketentuan yang ada dalam SAK ETAP. Apabila terdapat 

ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang digunakan oleh toko Angel Store dengan 

SAK ETAP, penulis akan menginformasikan ketidaksesuaian tersebut kepada pemilik 

toko. Penulis tidak melakukan langkah lebih lanjut berkaitan dengan ketidaksesuaian 

tersebut karena penulis hanya sebatas melihat kesesuaian antara standar akuntansi yang 

digunakan toko Angel Store dengan SAK ETAP saja. 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis dan Pembahasan Praktik Akuntansi di Toko Angel Store 

1. Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. Kas disajikan sebesar nilai transaksinya dan disajikan dalam neraca pada setiap akhir 

periode sesuai dengan kas yang dimiliki oleh Toko Angel Store. Apabila terjadi selisih 

lebih kas antara jumlah total penjualan dan jumlah fisik uang maka selisih uang tersebut 

menjadi tambahan kas bagi entitas dan apabila terjadi selisih kurang maka, kasir 

bertanggungjawab atas selisih kas tersebut. 

Dalam laporan keuangannya, entitas mengungkapkan komponen kas dan setara 

kas yang dimilikinya yakni kas, tabungan pada Bank Mandiri dan tabungan pada Bank 

BCA. Apabila dalam satu hari terdapat hasil penjualan lebih dari Rp 500.000,- maka uang 

tersebut akan langsung disetorkan ke bank. Dan apabila hasil penjualan dalam satu hari 

kurang dari Rp 500.000,- maka akan diakumulasikan dengan hasil penjualan hari 

berikutnya. 

2. Persediaan 

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan barang nya, entitas ini menerapkan dua 

metode pemasokan barang yakni metode pembelian konsinyasi dan metode pembelian 

kredit. Pada metode pembelian konsinyasi, pemasok menitipkan barangnya kepada toko 

Angel Store dan akan diakui sebagai barang konsinyasi masuk pada saat terjadi penjualan 

saja. Pada metode ini, saat barang datang tidak diperlukan pengakuan dan pencatatan. 

Saat jatuh tempo pembayaran pemasok, nilai yang dibayarkan adalah sebesar nilai 

barang konsinyasi masuk sehingga saldo dari barang konsinyasi masuk adalah nol dan 

tidak disajikan dalam neraca. Pengukuran nilai barang konsinyasi berdasarkan hasil dari 

penjualan yang dinilai dari nilai jual yang telah ditetapkan oleh pemasok dikurangi dengan 

diskon yang diberikan oleh pemasok kepada toko Angel Store.  

Untuk persediaan barang dengan metode kredit, pengukuran nilai persediaan 

berdasarkan harga jual yang ditetapkan oleh pemasok dikurangi dengan diskon yang 

diberikan oleh pemasok. Pos ini disajikan dalam neraca dan diakui pada saat barang 

persediaan tersebut diterima oleh Toko Angel Store. 

3. Piutang Dagang 

Toko Angel Store tidak memiliki piutang dagang dalam kegiatan usahanya karena 

seluruh penjualan terjadi dibayar oleh konsumen secara tunai. Konsumen membayar 
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barang yang dibelinya dari secara tunai karena hingga tanggal 31 Desember 2012 belum 

disediakan mesin EDC sehingga seluruh transaksi dilakukan secara tunai. 

4. Aset Tetap dan Inventaris 

Toko Angel Store hanya memiliki dua asset sebagai inventaris toko yakni radio 

tape dan etalase kaca. Kedua asset tersebut disajikan sesuai dengan nilai perolehannya. 

Pengakuan dari kedua asset ini terjadi pada saat barang sudah diterima dan sudah 

dibayarkan. Kedua asset ini disajikan di neraca dalam pos asset tetap dan inventaris 

karena sudah memenuhi kriteria asset yakni memberikan manfaat ekonomi masa depan 

kepada entitas baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas. 

Namun, asset-aset tersebut tidak disusutkan seperti yang telah diatur dalam SAK ETAP 

sehingga dalam penyajian dan pengukurannya, nilai buku asset tidak mencerminkan fair 

value dari asset tersebut. 

Entitas ini merupakan entitas yang belum lama berdiri dan dijalankan oleh 

perorangan dengan modal awal hanya berupa uang kas yang digunakan untuk membayar 

sewa toko. Entitas ini belum memiliki tanah maupun bangunan yang permanen sehingga 

tidak dapat diukur, diungkapkan, dan disajikan dalam laporan keuangan. Hingga saat ini, 

toko Angel Store belum melakukan mekanisme penilaian kembali aktiva tetap terhadap 

assetnya. 

5. Utang Dagang 

Pos utang dagang muncul pada saat Toko Angel Store belum membayar hasil 

penjualan barang kepada para pemasoknya. Utang dagang dihitung berdasarkan harga 

jual dari barang yang ditentukan oleh pemasok dikurangi dengan diskon dan diakui pada 

saat terjadinya penjualan. Pos ini disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan di bagian 

Kewajiban namun tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 

6. Modal 

Toko Angel Store tergolong usaha kecil yang nilai asetnya mencapai lebih dari Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, entitas ini hanya memiliki modal sekitar Rp 

11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang disetor oleh pemiliknya dalam bentuk uang kas. 

Modal tersebut diukur berdasar nilai dari uang kas yang disetorkan oleh pemilik. 

Pengakuan dari pos modal ini adalah pada saat pemilik menyetorkan dananya pada 

entitas. Pos ini disajikan dalam pos modal di sisi Pasiva. Modal yang dimiliki oleh entitas 

ini hanya berupa uang kas dan entitas ini tidak memiliki modal dalam bentuk lain. 
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7. Pendapatan Operasional 

Toko Angel Store membukukan pendapatan operasional yang perhitungannya 

diperoleh dari total penjualan keseluruhan dikurangi dengan penjualan konsinyasi dan 

beban-beban operasional. Pendapatan yang dihasilkan oleh toko Angel Store hanya 

berasal dari penjualan barang dagangnya dan tidak ada pendapatan lain yang dihasilkan 

oleh toko Angel Store. 

Toko Angel Store mengakui pendapatan operasionalnya dengan berbasis kas 

setiap ada penjualan langsung tunai. Apabila terdapat pesanan barang dari konsumen, 

entitas ini akan mengakuinya sebagai pendapatan pada saat uang sudah diterima. 

8. Beban Operasional 

Beban operasional terdiri dari biaya personalia, biaya personalia lainnya, biaya 

utilitas, biaya sewa, biaya listrik, dan biaya promosi. Toko Angel Store tidak 

mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut berdasarkan sifat dan fungsi beban dan hanya 

mengklasifikasikan berdasarkan jenis biaya apa yang dikeluarkan. Dalam pengakuan 

beban operasional, toko Angel store menggunakan dasar kas. Jadi, beban akan diakui 

apabila telah terjadi pembayaran. Pengakuan dengan dasar kas ini tidak diijinkan dalam 

SAK ETAP sehingga untuk aspek pengakuan, tidak sesuai dengan SAK ETAP. 

9. Pajak Penghasilan 

Toko Angel Store bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga belum 

memiliki NPWP begitu pula dengan pemiliknya, Ibu Christina yang juga belum memiliki 

NPWP. Sehingga entitas ini tidak mengakui adanya pajak penghasilan dalam kegiatan 

operasionalnya. 

 

4.2. Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dengan SAK ETAP 

1. Kas dan Setara Kas 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, entitas ini sudah menerapkan aspek 

pengakuan, penyajian, dan pengukuran yang sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. 

Namun, entitas ini belum menerapkan aspek pengakuan yang sesuai dengan ketentuan 

SAK ETAP sehingga dapat dikatakan entitas ini belum sepenuhnya menerapkan SAK 

ETAP. 

2. Persediaan 

Bila dibandingkan dengan SAK ETAP, barang persediaan dengan cara konsinyasi 

belum diatur dalam SAK ETAP sehingga tidak dapat dilihat kesesuaiannya. Sedangkan 
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untuk barang persediaan dengan cara kredit, yang keseluruhan telah sesuai dengan SAK 

ETAP hanya aspek penyajian saja. Sedangkan untuk aspek pengukuran, pengakuan, dan 

pengungkapan hanya sebagian saja yang sudah sesuai dengan SAK ETAP. 

3. Piutang Dagang 

Toko Angel Store tidak memiliki piutang dagang dalam kegiatan usahanya karena 

seluruh penjualan terjadi dibayar oleh konsumen secara tunai. Konsumen membayar 

barang yang dibelinya secara tunai karena hingga tanggal 31 Desember 2012 belum 

disediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) sehingga seluruh transaksi dilakukan 

secara tunai. 

4. Aset Tetap dan Inventaris 

Bila dibandingkan dengan SAK ETAP, pos asset dalam laporan keuangan Toko 

Angel Store sebagian sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dalam hal pengukuran 

dan pengungkapan. Namun, entitas ini tidak menyusutkan asset yang dimilikinya sehingga 

pengukuran, pengakuan,  penyajian, dan pengungkapannya menjadi tidak sesuai dengan 

ketentuan SAK ETAP. 

5. Utang Dagang 

Bila dibandingkan dengan SAK ETAP, pengukuran, penyajian, dan pengakuan 

telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam SAK ETAP. Namun untuk 

pengungkapan, tidak sesuai dengan SAK ETAP karena tidak adanya Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

6. Modal 

Bila dibandingkan dengan  ketentuan SAK ETAP, entitas ini sudah melakukan 

pengukuran, pengakuan, dan penyajian sesuai dengan ketentuan SAK ETAP untuk modal 

disetor yang berbentuk kas saja. Untuk modal yang berbentuk saham, entitas ini tidak 

melakukan penerbitan saham sehingga tidak dapat ditinjau kesesuaiannya. Dalam aspek 

pengungkapan dalam laporan keuangan pun entitas ini belum sesuai dengan ketentuan 

SAK ETAP karena entitas ini tidak menerbitkan catatan atas laporan keuangan. 

7. Pendapatan Operasional 

Bila dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP, toko Angel 

Store sudah melakukan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan sesuai 

dengan SAK ETAP yang berhubungan dengan pendapatan yang bersumber dari 

penjualan barang. Sedangkan pendapatan yang bersumber selain dari penjualan barang, 
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toko Angel Store tidak melakukan transaksi yang menimbulkan pendapatan dari sumber 

lain sehingga tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. 

8. Beban Operasional 

Bila dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP, toko Angel 

Store sudah melakukan keseluruhan aspek pengukuran, dan sebagian aspek penyajian 

sesuai dengan SAK ETAP yang berhubungan dengan beban operasional. Entitas ini 

belum memenuhi ketentuan SAK ETAP dalam aspek pengakuan dan pengungkapan. Hal 

ini disebabkan dalam ketetuan SAK ETAP  dasar pengakuan yang disyaratkan 

menggunakan basis akrual sedangkan dasar pengakuan yang digunakan entitas ini 

sebagian besar menggunakan basis kas. 

9. Pajak Penghasilan 

Toko Angel Store bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga belum 

memiliki NPWP begitu pula dengan pemiliknya, Ibu Christina yang juga belum memiliki 

NPWP. Sehingga entitas ini tidak mengakui adanya pajak penghasilan dalam kegiatan 

operasionalnya. 

 

4.3. Evaluasi Praktik Akuntansi di Toko Angel Store  

Ditinjau dalam sisi nilai bersih asset, Toko Angel Store merupakan jenis usaha 

kecil karena nilai bersih asset lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti 

yang disyaratkan pada UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Namun, ditinjau dari sisi 

omzet penjualan per tahun toko Angel Store merupakan jenis usaha mikro karena hanya 

membukukan penjualan sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). 

Tetapi seperti yang telah disajikan dalam laporan keuangan toko Angel Store, periode 

pelaporan berawal pada tanggal 14 Mei 2012 hingga 31 Desember 2012. Sehingga 

apabila entitas ini berdiri pada awal bulan Januari maka, penjualan dapat meningkat 

hingga lebih dari Rp 300.000.000,- dan dapat memenuhi kriteria sebagai usaha kecil. 

Dalam pelaporan keuangannya, toko Angel Store hanya melaporakan neraca dan 

laporan laba rugi saja dan tidak melaporkan laporan arus kas, sedangkan SAK ETAP 

mensyaratkan untuk melaporan laporan arus kas. Sehingga dalam pelaporan keuangan, 

toko Angel Store belum menggunakan SAK ETAP secara keseluruhan. 

Toko Angel Store membuat laporan keuangan setiap satu tahun sekali untuk 

keperluan transparansi dan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Alasan tidak 

diadakannya proses audit oleh Kantor Akuntan Publik adalah entitas ini merupakan usaha 
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kecil yang omzetnya tidak lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)  sehingga 

apabila dilakukan proses audit, akan menghabiskan biaya yang cukup besar. 

Dalam mengakui asset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, toko Angel 

Store menggunakan dasar kas, tetapi entitas ini melakukan penyesuaian terhadap 

penjualan konsinyasi yang telah terjadi namun belum dibayar pada akhir periode 

pelaporan. Pendapatan diakui apabila sudah terjadi penjualan secara tunai dan jika 

terdapat pesanan barang dari konsumen, pendapatan akan diakui pada saat uang 

diterima. Untuk pengakuan pos beban tidak berbeda dengan pos pendapatan. Beban 

diakui apabila sudah terjadi pembayaran secara tunai.  

Untuk akuntansi asset, kewajiban, dan modal, diakui pada saat terjadi transaksi 

kas. Khusus untuk pos kewajiban diakui pada akhir periode pelaporan untuk 

menyesuaikan penjualan konsinyasi yang telah terjadi namun belum dibayarkan kepada 

pemasok barang. 

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan ikhtisar kesesuaian antara standar 

akuntansi yang digunakan entitas dengan SAK ETAP : 

Nama Akun Pengukuran Pengakuan Penyajian Pengungkapan

Kas dan Setara 

Kas
Sudah sesuai Sudah sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai

Persediaan Tidak sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai

Piutang Dagang
Tidak ada piutang 

dagang

Tidak ada piutang 

dagang

Tidak ada piutang 

dagang

Tidak ada 

piutang dagang

Aset Tetap dan 

Inventaris
Tidak sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai

Utang Dagang Sudah sesuai Sudah sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai

Modal Sudah sesuai Sudah sesuai Tidak sesuai Tidak Sesuai

Pendapatan 

Operasional
Sudah sesuai Tidak Sesuai Sudah sesuai Sudah sesuai

Beban 

Operasional
Sudah sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai

Pajak 

Penghasilan

Tidak ada pajak 

penghasilan

Tidak ada pajak 

penghasilan

Tidak ada pajak 

penghasilan

Tidak ada pajak 

penghasilan

Tabel 4.1

Kesesuaian Pos-pos dalam Laporan Keuangan dengan SAK ETAP

 

Sumber : Analisis Penulis 

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa standar akuntansi yang digunakan oleh toko 

Angel Store masih sangat minim penggunaannya. Hal ini berdampak pada kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh toko Angel Store. Laporan keuangan yang 
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dihasilkan oleh toko Angel Store mengindikasikan bahwa laporan keuangan tersebut tidak 

logis. Ketidaklogisan laporan keuangan tersebut juga disebabkan oleh pencatatan 

transaksi harian yang tidak rapi dan kurang terperinci. 

Ketidaksesuaian standar akuntansi yang digunakan oleh toko Angel Store dengan 

SAK ETAP pun berdampak pada laporan keuangan. Dampak yang terjadi pada laporan 

keuangan toko Angel Store adalah laporan keuangan tersebut kurang relevan dan kurang 

andal. Hal ini disebabkan dalam pengukuran beberapa pos dalam neraca, toko Angel 

Store tidak melakukan pengukuran tersebut sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, dampak 

lainnya adalah laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan perusahaan lain. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Toko Angel Store telah 

melakukan pencatatan transaksi hariannya dan melaporkannya dalam neraca dan 

laporan laba rugi. Toko Angel Store telah mencatat transaksi-transaksinya dengan 

aspek pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang dapat dikatakan 

cukup baik mengingat UMKM ini merupakan UMKM berskala kecil. Dibandingkan 

dengan ketentuan dalam SAK ETAP, UMKM ini masih belum sesuai dalam melakukan 

pencatatan dengan aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. 

Ketidaksesuaian ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik 

tentang SAK ETAP. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai SAK ETAP ini 

berdampak pada minimnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang SAK ETAP. 

 

5.2. Saran 

1. Untuk Para Akuntan 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan kepada para 

akuntan untuk memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan SAK ETAP 

karena UMKM di Indonesia tumbuh dengan cepat sehingga memerlukan 

pengetahuan akuntansi yang memadai agar dapat bersaing. 
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2. Untuk Para Pelaku UMKM 

Bagi para pelaku UMKM, penulis menyarankan untuk menggunakan SAK 

ETAP dalam melakukan pencatatan akuntansi agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang andal dan dapat bersaing dengan perusahaan besar 

lainnya. 

 

3. Untuk Toko Angel Store 

Bagi pemilik toko Angel Store, penulis menyarankan untuk melakukan 

pencatatan transaksi yang terjadi setiap hari dengan lebih rapi dan terperinci, 

segera memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan menyusutkan asset 

yang dimilikinya sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai 

dengan kondisi barang tersebut. 

 

4. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan untuk mengambil 

sampel yang memiliki laporan keuangan lengkap dan terdiri dari beberapa 

periode pelaporan keuangan. Selain itu, akan lebih baik jika penelitian 

selanjutnya mengambil sampel di industri yang berbeda contohnya koperasi. 
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