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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 

 

 

  

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 viii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Dita Swastika Ariyani 

NPM  : 200912034 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan 

benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat 

atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan 

sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan STIE IBS. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

           Penulis, 

 

 

        (Dita Swastika Ariyani) 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 ix 

DAFTAR ISI 
 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................................. iii 

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF ................................................ iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. v 

ABSTRACT ........................................................................................................................... vii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI ................................................................ viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xiii 

DAFTAR GRAFIK .............................................................................................................. xiv 

BAB I ........................................................................................................................................ 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................................... 7 

1.3 Batasan Penelitian .......................................................................................................... 7 

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................................... 7 

1.5 Manfaat Penelitian ......................................................................................................... 8 

1.6 Sistematika Penelitian ................................................................................................... 9 

BAB II ................................................................................................................................... 11 

LANDASAN TEORI ............................................................................................................ 11 

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .......................................................11 

2.1.1. Pengertian UMKM .................................................................................................................... 11 

2.1.2. Asas UMKM ................................................................................................................................. 14 

2.1.3. Kriteria UMKM .......................................................................................................................... 16 

2.1.4. Karakteristik UMKM ............................................................................................................... 17 

2.2 Standar Akuntansi di Indonesia ..............................................................................19 

2. 2. 1. Standar Akuntansi Keuangan-Umum ............................................................................ 19 

2. 2. 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

 20 

2. 2. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan ................................................................................... 21 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 x 

2. 2. 4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah ........................................................................... 21 

2. 2. 5. Perbedaan Antara SAK ETAP dan SAK UMUM ........................................................... 22 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) 24 

2. 3. 1. Latar Belakang Pembentukan SAK ETAP ..................................................................... 24 

2. 3. 2. Pengertian SAK ETAP ........................................................................................................... 26 

2. 3. 3. Karakteristik Kualitatif SAK ETAP .................................................................................. 27 

2. 3. 4. Pengakuan Dalam SAK ETAP ............................................................................................ 30 

2. 3. 5. Pengukuran Dalam SAK ETAP .......................................................................................... 31 

2. 3. 6. Penyajian dan Pengungkapan Dalam SAK ETAP ...................................................... 32 

2. 3. 7. Laporan Keuangan Dalam SAK ETAP ............................................................................ 37 

2. 3. 8. Berdasarkan Pos-Pos Dalam Neraca Menurut IAI (2009) .................................... 42 

2.4 Penelitian Terdahulu...................................................................................................51 

2. 5. Rerangka Pemikiran ....................................................................................................56 

BAB III .................................................................................................................................. 58 

3.1 Objek Penelitian ............................................................................................................58 

3.2 Metode Pengumpulan Data .......................................................................................59 

3.3 Metode Analisis Data ...................................................................................................62 

BAB IV .................................................................................................................................. 64 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ...................................................................................... 64 

4.1 Gambaran Umum Entitas ...........................................................................................64 

4.2 Analisis dan Pembahasan Praktik Akuntansi di TOKO ANGEL STORE ......65 

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan oleh TOKO ANGEL STORE ......... 65 

4.2.2 Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dengan SAK ETAP 74 

4.2.3 Evaluasi Praktik Akuntansi di TOKO ANGEL STORE ......................................... 91 

4.2.4 Implikasi Manajerial ........................................................................................................ 93 

BAB V .................................................................................................................................... 94 

5.1 Kesimpulan .....................................................................................................................94 

5.2 Saran ..................................................................................................................................94 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 96 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ 98 

 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 xi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2. 1: Kriteria UMKM        17 

Tabel 2. 2: Karakteristik UMKM       18 

Tabel 2. 3: Perbedaan SAK ETAP Dengan SAK UMUM    22 

Tabel 2. 4: Pos Kas dan Setara Kas Menurut SAK ETAP    43 

Tabel 2. 5: Pos Persediaan Menurut SAK ETAP     44 

Tabel 2. 6: Pos Aset Tetap dan Inventaris Menurut SAK ETAP   45 

Tabel 2. 7: Pos Kewajiban Segera Menurut SAK ETAP    46 

Tabel 2. 8: Pos Ekuitas Menurut SAK ETAP      47 

Tabel 2. 9: Pos Pendapatan Operasional Menurut SAK ETAP   49 

Tabel 2.10: Pos Beban Operasional Menurut SAK ETAP    50 

Tabel 2. 11: Pos Pajak Penghasilan Menurut SAK ETAP    51 

Tabel 2. 12: Penelitian Terdahulu       54  

Tabel 4. 1: Kesesuaian Pos Kas Dengan SAK ETAP     75 

Tabel 4. 2: Kesesuaian Pos Barang Persediaan Dengan SAK ETAP   77 

Tabel 4. 3: Kesesuaian Pos Aset Tetap dan Inventaris Dengan SAK ETAP  79 

Tabel 4. 4: Kesesuaian Pos Utang Dagang Dengan SAK ETAP   81 

Tabel 4. 5: Kesesuaian Pos Modal Dengan SAK ETAP    83 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 xii 

Tabel 4. 6: Kesesuaian Pos Pendapatan Operasional Dengan SAK ETAP  86 

Tabel 4. 7: Kesesuaian Pos Beban Operasional Dengan SAK ETAP  88 

Tabel 4. 8: Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan Dengan SAK ETAP   90 

Tabel 4. 9: Kesesuaian Pos-pos Dalam Laporan Keuangan Dengan SAK ETAP 92 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1: Contoh Neraca Menurut SAK ETAP     39 

Gambar 2. 2: Contoh Laporan Laba Rugi Menurut SAK ETAP   42 

Gambar 2. 3: Rerangka Pemikiran       57 

Gambar 4.1: Format Database Barang Toko Angel Store    66 

Gambar 4. 2: Format Nota Retur Toko Angel Store     66 

Gambar 4. 3: Format Laporan Penjualan Toko Angel Store    67 

Gambar 4. 4: Format Nota Tukar Faktur Toko Angel Store    68 

Gambar 4. 5: Neraca Awal Pendirian Toko Angel Store    73 

Gambar 4. 6: Neraca Toko Angel Store      73 

Gambar 4. 6: Laporan Laba Rugi Toko Angel Store     74 

 

  

  

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



 xiv 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 1. 1: Data Perkembangan UMKM Tahun 2005-2011          3 

Grafik 1. 2: Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap UMKM        5 

Grafik 1. 3: Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM & Usaha Besar Tahun 2006-2010    6 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 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 
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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. 

Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia yakni 

237 juta jiwa tentu harus menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup memadai 

bagi penduduknya. Lapangan pekerjaan ini tidak hanya diperuntukkan pegawai 
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yang bekerja di perusahaan saja melainkan juga lapangan pekerjaan di bidang 

perdagangan baik UMKM maupun Usaha Besar. 

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-kecilan daripada 

menjadi pegawai di perusahaan besar karena memberikan keuntungan yang 

sangat besar dibandingkan dengan gaji pegawai. 

Grafik 1.1 

 

   Sumber : depkop.go.id, data diolah oleh Penulis 

Dari grafik di atas dapat dilihat pertumbuhan UMKM yang cukup 

signifikan selama tujuh tahun terakhir. Pertumbuhan UMKM pun diiringi dengan 
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pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang diserap oleh UMKM. Pada 

tahun 2005, UMKM menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar 83.586.616 tenaga 

kerja dari total keseluruhan yang diserap oleh usaha di Indonesia sebesar 

86.305.825 tenaga kerja atau sebesar 96.85% dari keseluruhan. Angka ini terus 

naik hingga pada tahun 2011 mencapai 101.722.458 tenaga kerja atau tumbuh 

sebesar 21,7% selama tujuh tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia, jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2010 mencapai 

107.700.000 jiwa. Jika dilihat perbandingan antara jumlah angkatan kerja 

Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, maka UMKM 

telah menyerap hampir 90% tenaga kerja di Indonesia dan masih akan terus 

bertumbuh mengingat Kementerian Koperasi dan UKM berencana untuk 

menciptakan satu juta lapangan kerja baru di tahun 2013. Hal ini ditegaskan oleh 

Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan pada saat pemaparan catatan akhir 

tahun di kantornya, Jalan HR Rasuna Said yang menyatakan bahwa Kementerian 

Koperasi dan UKM memprogramkan akan membuka satu juta lapangan kerja 

baru di tahun 2013. 
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Grafik 1.2 

 

Sumber : depkop.go.id, data diolah oleh Penulis 

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. 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, grafik tenaga kerja 
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Sumber :Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah oleh penulis 

Dari grafik diatas, terlihat bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja di 

Indonesia sebesar 40% dari total penduduk Indonesia dan selalu bertumbuh setiap 

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja 

Indonesia dengan optimal sehingga kesejahteraan ekonomi Indonesia meningkat. 

Oleh karena perannya yang penting di Indonesia, UMKM membutuhkan 

pelaporan keuangan yang andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan agar 

dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar sehingga 

kredibilitas UMKM dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 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)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan yang dilakukan oleh 

TOKO ANGEL STORE? 

2. Apakah  penerapan standar akuntansi keuangan tersebut sudah sesuai 

dengan SAK ETAP? 

 

1.3 Batasan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat batasan yaitu objek 

yang diteliti adalah laporan keuangan TOKO ANGEL STORE tahun 2012. 

Dalam penelitian ini, yang diteliti hanya neraca dan laporan laba rugi TOKO 

ANGEL STORE berikut akun-akun yang tertera dalam neraca dan laporan laba 

rugi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan di TOKO 

ANGEL STORE. 

Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan standar akuntansi keuangan 

di TOKO ANGEL STORE dengan SAK ETAP. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti 

tentang mekanisme SAK ETAP serta penerapannya dan kondisi lapangan 

dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

2. Bagi Mahasiswa Umum 

Penelitian ini dapat menjadi suatu acuan atau rujukan bagi mahasiswa-

mahasiswi dari universitas lain yang ingin meneliti tentang SAK ETAP 

maupun tentang UMKM. 

3. Bagi Pelaku UMKM 

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan sekaligus sosialisasi bagi 

para pelaku UMKM tentang adanya pencatatan akuntansi yang mudah 

diaplikasikan yakni SAK ETAP. Sehingga diharapkan para pelaku 

UMKM tersebut dapat mengaplikasikan SAK ETAP dalam kegiatan 

usahanya. 

4. Bagi Para Akuntan Indonesia 

Penelitian ini dapat menjadi suatu evaluasi bagi para akuntan khususnya 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang merumuskan SAK ETAP 

tentang sejauh mana SAK ETAP tersebut diketahui dan diterima 

masyarakat khususnya para pelaku UMKM. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Dalam 

bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi alasan pemilihan judul penelitian 

ini beserta tujuan dan manfaatnya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikirin dan rangkuman dari 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini baik 

teori untuk SAK ETAP maupun teori untuk UMKM. Penulis juga menguraikan 

kerangka pemikiran penulis yang menjadi latar belakang pemilihan judul 

penelitian ini serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian yang akan diteliti berikut cara pemilihan 

objek penelitian. Bab ini juga menguraikan metode analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan serta langkah – langkah yang 

ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data hingga 

menyimpulkan hasil penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV, penulis menguraikan hasil yang didapat dari pengumpulan data 

untuk dianalisis. Bab ini terdiri dari data UMKM yang berhasil di dapat, profil 

umkm, berikut hasil analisis dari data yang telah dikumpulkan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang didapat berikut 

saran – saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian dan 

pihak – pihak terkait dari penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

2.1.1. Pengertian UMKM 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang pernah mengalami krisis 

ekonomi hebat pada tahun 1997-1998 mampu keluar dari krisis dengan 

mengandalkan UMKM yang tidak terkena dampak signifikan dari krisis tersebut. 

Setelah krisis yang melanda Indonesia itu mereda, banyak orang yang 

berpendapat bahwa UMKM dapat menjadi salah satu alternatif penguatan 

ekonomi Indonesia yang telah terbukti sebagai penyokong perekonomian 

Indonesia dalam krisis tahun 1997-1998 (Tambunan,2009). 

Di Indonesia, UMKM memiliki banyak nama diantaranya pedagang 

eceran, wirausaha, wiraswasta, dan lain sebagainya. Pengertian dari nama-nama 

tersebut tidak selalu sama dan bergantung pada konsep yang digunakan suatu 

institusi atau suatu Negara. Pada umumnya, pengertian tersebut mencakup 

sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek banyaknya 

jumlah tenaga kerja yang terserap (Partomo dan Soejoedono, 2002). Selain dua 

aspek tersebut, beberapa Negara di dunia mendefinisikan UMKM berdasarkan 

penjualan tahunan, total asset yang dimiliki, jenis industri yang digeluti atau 

campuran berbagai aspek tersebut. 

Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia mendefinisikan UMKM 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh suatu UMKM. Untuk 

usaha rumah tangga, BPS mendefinisikannya sebagai usaha kerajinan rumah 
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tangga yang memiliki tenaga kerja sebanyak 1-4 orang. Sedangkan untuk usaha 

kecil memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, usaha sedang sebanyak 20-99 

orang dan usaha besar sebanyak 100 orang atau lebih.  

Bank Sentral di Indonesia yakni Bank Indonesia mendefinisikan usaha 

perseorangan sebagai badan usaha yang memiliki dan dijalankan sepenuhnya 

oleh satu orang; pemilik usaha tersebut mempunyai hak penuh atas laba dan 

bertanggungjawab penuh atas utang perusahaan yang dimiliki sampai dengan 

harta pribadinya. (www.bi.go.id).  

Pemerintah Indonesia pun 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 tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur 

berdasarkan UU No. 20 tahun 2008.  
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Pengertian UMKM sendiri di kalangan para ahli pun beragam. Menurut 

Parkin (2010), ada tiga tipe utama organisasi bisnis, yaitu proprietorship, 

partnership, dan corporation. Dari ketiga tipe utama organisasi bisnis tersebut, 

yang memberikan pengertian serupa dengan UMKM adalah proprietorship. 

Proprietorship adalah sebuah usaha dengan pemilik tunggal yang memiliki 

kewajiban tidak terbatas. Pemilik tunggal tersebut membuat keputusan 

manajemen, menerima keuntungan usaha, dan bertanggungjawab atas kerugian 

yang ditimbulkan. Dalam organisasi-organisasi tersebut terdapat beberapa 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari proprietorship adalah kemudahan 

dalam membangun usaha, pengambilan keputusan yang mudah, dan pajak 

dikenakan langsung pada pemilik. Kekurangan dari proprietorship adalah 

kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan tidak dapat dibenahi, seluruh 

kekayaan pemilik menjadi berisiko, kegagalan usaha menjadi kegagalan pemilik, 

dan tingginya biaya modal dan tenaga kerja (Parkin, 2010).   Menurut Griffin dan 

Ebert (2006) pengertian bisnis kecil adalah usaha yang dimiliki dan diatur secara 

mandiri oleh pemiliknya dan tidak mendominasi pasar.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian UMKM di berbagai 

Negara pun berbeda tergantung dari kebijakan masing-masing Negara dalam 

mendefinisikannya. Beberapa Negara mendefinisikan UMKM berdasarkan 

jumlah tenaga kerja, seperti Brazil (kurang dari 100 orang), El Salvador ( kurang 

dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha 

kecil, dan antara 50-99 orang untuk usaha menengah), dan Kolombia (kurang 

dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10-50 orang untuk usaha kecil, dan 

antara 51-200 orang untuk usaha menengah). 
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Selain berdasarkan jumlah tenaga kerja, beberapa Negara mendefinisikan 

UMKM menggunakan kombinasi beberapa aspek seperti Afrika Selatan yang 

mendefinisikan UMKM menggunakan kombinasi antara aspek jumlah karyawan, 

pendapatan usaha, dan total asset yang dimiliki. Sedangkan Peru dan Republik 

Dominika menggunakan kombinasi aspek jumlah karyawan dan tingkat 

penjualan per tahun untuk mendefinisikan UMKM. 

2.1.2. Asas UMKM 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008, asas-asas yang harus dianut oleh UMKM 

adalah sebagai berikut : 

1) Kekeluargaan 

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari 

perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan 

ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

2) Demokrasi ekonomi 

Yang dimaksud asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan usaha mikro, 

kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan 

perkonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 

3) Kebersamaan 

Yang dimaksud asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh 

usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama 

dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
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4) Efisiensi berkeadilan 

Yang dimaksud asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari 

pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan 

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim 

usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

5) Berkelanjutan 

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana 

mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan 

usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan 

sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. 

6) Berwawasan lingkungan 

Yang dimaksud asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan 

usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap 

memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan 

lingkungan hidup. 

7) Kemandirian 

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha 

mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan 

mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, 

dan menengah. 

8) Keseimbangan kemajuan 

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas 

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga 

keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. 
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9) Kesatuan ekonomi nasional 

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas 

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian 

dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

2.1.3. Kriteria UMKM 

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu usaha sebagai usaha mikro, usaha 

kecil, maupun usaha menengah, diperlukan suatu kriteria khusus. Pemerintah 

telah menetapkan kriteria yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan usaha-

usaha tersebut yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Kriteria UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan aspek kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria untuk 

Usaha Mikro sebagaimana tertuang di UU No. 20 tahun 2008 adalah memiliki 

kekayaan bersih maksimal lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan 

bangunan dan hasil penjualan tahunan maksimal tiga ratus juta rupiah. Kemudian 

kriteria untuk Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh 

juta rupiah dan kurang dari lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan 

bangunan dan hasil penjualan tahunan berkisar antara tiga ratus juta rupiah 

hingga dua milyar lima ratus juta rupiah. Sedangkan kriteria untuk Usaha 

Menengah adalah memiliki kekayaan berkisar antara lebih dari lima ratus juta 

rupiah hingga sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan dan 

hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah. Berikut 

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

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



17 
 

 

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 

 

2.1.4. Karakteristik UMKM 

Dalam bukunya, Tambunan (2009: 4) menyatakan bahwa UMKM 

berbeda dengan usaha besar, tetapi di dalam kelompok usaha ini sendiri terdapat 

perbedaan karakteristik yang tertuang dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.2 

Karakteristik UMKM 

No Aspek Usaha Mikro Usaha Kecil 
Usaha Menengah 

1 Formalitas Beroperasi di sektor informal; usaha 

tidak terdaftar; tidak/jarang 

membayar pajak 

Hanya beberapa yang beroperasi di 

sektor formal; yang tidak terdaftar; 

yang membayar pajak. 

Semua usaha berada di sektor formal; 

terdaftar; dan membayar pajak. 

2 Organisasi dan 

Manajemen 

Dijalankan oleh pemilik; tidak 

menerapkan pembagian tenaga kerja 

internal; manajemen & struktur 

organisasi formal; system 

pembukuan formal.  

Dijalankan oleh pemilik; tidak 

menerapkan pembagian tenaga kerja 

internal; manajemen & struktur 

organisasi formal; system pembukuan 

formal. 

Banyak yang mempekerjakan manajer 

professional dan ada pembagian 

tenaga kerja internal, manajemen & 

struktur organisasi formal, dan system 

pembukuan formal. 

3 Sifat dari 

kesempatan kerja 

Umumnya mempekerjakan anggota 

keluarga yang tidak dibayar. 

Beberapa mempekerjakan tenaga kerja 

yang digaji. 

Semua mempekerjakan tenaga kerja 

yang digaji dan system perekrutan 

formal. 

4 Pola/sifat dari 

proses produksi 

Derajat mekanisasi sangat 

rendah/umumnya manual; tingkat 

teknologi sangat rendah 

Beberapa memakai mesin-mesin 

terbaru 

Banyak yang memiliki derajat 

mekanisasi yang tinggi/memiliki 

akses terhadap teknologi tinggi 

5 Orientasi pasar Umumnya menjual ke pasar local 

untuk kelompok berpendapatan 

rendah 

Banyak yang menjual ke pasar 

domestic dan ekspor, dan melayani 

kelas menengah ke atas 

Semua menjual ke pasar domestik dan 

banyak yang ekspor, dan melayani 

kelas menengah ke atas 

6 Profil ekonomi & 

sosial dari pemilik 

usaha  

Pendidikan rendah & dari rumah 

tangga miskin; motivasi utama 

adalah untuk bertahan hidup 

Banyak berpendidikan baik & dari 

rumah tangga nonmiskin; banyak 

yang bermotivasi  bisnis/mencari 

profit 

Sebagian besar berpendidikan baik 

dan dari rumah tangga makmur; 

motivasi utama adalah untuk 

mendapatkan profit 

7 Sumber dari bahan 

baku dan modal 

Umumnya memakai bahan baku 

lokal dan modal pribadi 

Beberapa memakai bahan baku impor 

dan memiliki akses untuk memperoleh 

kredit formal 

Umumnya memakai bahan baku 

impor dan memiliki akses untuk 

memperoleh kredit formal 

8 Hubungan 

eksternal 

Umumnya tidak memiliki akses 

kedalam program pemerintah dan 

tidak punya hubungan bisnis dengan 

usaha besar 

Banyak yang memiliki akses ke 

program pemerintah dan punya 

hubungan bisnis dengan usaha besar 

(termasuk penanaman modal asing) 

Sebagian besar memiliki akses ke 

dalam program pemerintah dan 

banyak yang memiliki hubungan 

bisnis dengan usaha besar (termasuk 

penanaman modal asing)   

9 Wanita pengusaha Rasio dari wanita terhadap pria 

sebagai pengusaha tinggi. 

Rasio dari wanita terhadap pria 

sebagai pengusaha cukup tinggi 

Rasio dari wanita terhadap pria 

sebagai pengusaha sangat rendah 

Sumber: Tulus Tambunan (2004), UMKM di Indonesia. 
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2.2 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 untuk dapat memenuhi 

kebutuhan para pelaku bisnis. Keempat pilar Standar Akuntansi di Indonesia 

adalah sebagai berikut (Dwi Martani, 2011) : 

2. 2. 1. Standar Akuntansi Keuangan-Umum 

Standar Akuntansi yang umum digunakan oleh perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK)-Umum.  Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia. Standar ini umumnya digunakan oleh 

perusahaan yang termasuk memiliki akuntabilitas publik signifikan, yaitu 

perusahaan yang telah melakukan penawaran saham perdana di bursa saham atau 

Initial Publik Offering (IPO), perusahaan yang mengerahkan dana masyarakat, 

dan BUMN. Saat ini, PSAK-Umum mengacu pada International Financial 

Reporting Standard (IFRS) yang dikeluarkan oleh International Accounting 

Standard Board (IASB).  

PSAK berbasis IFRS merupakan standar yang bersifat principle based. 

Standar hanya mengatur kaidah pokok dan tidak mengatur persyaratan detail 

sesuai dengan realitas ekonomi transaksi tersebut. Keunggulan standar yang 

bersifat principle based, membuat standar diterapkan dengan mengikuti substansi 

ekonomi. Standar yang bersifat rule based dapat menimbulkan moral hazard para 

penyusun laporan keuangan untuk merancang transaksi untuk memenuhi aturan 
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atau rule dalam standar. Penerapan principle based standard, membutuhkan 

professional judgement karena pemakai harus menguji setiap kejadian apakah 

memenuhi kaidah prinsip  dalam standar tersebut sebelum memutuskan 

penerapannya (Dwi Martani, 2011). 

2. 2. 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) 

SAK ETAP umumnya digunakan oleh entitas yang tidak memilili 

akuntabilitas publik signifikan. Dewan Standar Akuntasi Keuangan (DSAK) 

Indonesia menerbitkan SAK ETAP pada tanggal 19 Mei 2009 dan mulai berlaku 

pada tahun yang sama. Tanggal penggunaan efektif dari SAK ETAP ini adalah 

tanggal 1 Januari 2011. Apabila entitas ingin menggunakan SAK ETAP kurang 

dari tanggal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan dimulai pada tanggal 1 

Januari 2010. Perusahaan yang sampai tahun 2011 tetap menggunakan SAK 

UMUM dan tidak berganti dengan SAK ETAP, maka tidak diperkenankan  

menggunakan SAK ETAP pada periode selanjutnya. SAK ETAP merupakan 

salah satu alternatif pemecahan masalah bagi perusahaan kecil dan menengah 

yang sadar akan pentingnya laporan keuangan namun merasa kesulitan 

menerapkan SAK UMUM. 

SAK ETAP diadopsi dari IFRS for Small and Medium Entites yang 

diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Namun, Indonesia 

tidak mengadopsi IFRS for SMEs tersebut secara keseluruhan karena ada 

beberapa bagian yang terlalu kompleks untuk diterapkan di Indonesia.  

Entitas yang menggunakan SAK ETAP ini masih sangat sedikit. Hal ini 

terjadi karena kurangnya sosialiasi standar ini kepada perusahaan-perusaahan 
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kecil sehingga pengetahuan mereka tentang SAK ETAP sangat minim. Selain itu, 

entitas yang  termasuk tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yang telah 

menggunakan SAK UMUM sebelumnya merasa apabila ia menggunakan SAK 

ETAP, kualitas laporan keuangannya akan turun. 

2. 2. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan adalah  standar yang 

digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia baik untuk Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. Standar ini ditetapkan oleh Pemerintah dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah yang merupakan bentuk peraturan pelaksana dari 

UU  No. 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negaradan UU No. 1 tahun 2004 

tentang Perbendaharaan  Negara. Menurut UU tersebut bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban  pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Komite Standar yang 

independen dan disetujui oleh BPK. 

2. 2. 4. Standar Akuntansi Keuangan Syariah 

Standar Akuntansi Keuangan Syariah digunakan untuk entitas yang 

melakukan transaksi berbasis syariah, seperti transaksi murabahah, mudharabah, 

ijarah, dan salam. Standar ini hanya mengatur perlakuan akuntansi untuk 

berbagai transaksi tersebut. Sehingga standar menjadi berdiri sendiri di tiap 

transaksi. Dalam standar akuntansi syariah tidak ada ketentuan penyajian laporan 

keuangan dan pengaturan detail untuk akun-akun tertentu dan pelaporan untuk 

kondisi tertentu.  

Dalam penerapannya, akuntansi syariah ini dikombinasikan dengan SAK 

–UMUM dan SAK ETAP. Untuk perusahaan yang bergerak di industri syariah 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



22 
 

dan memiliki akuntabilitas publik signifikan, ia dapat menerapkan kombinasi dari 

SAK UMUM dan SAK Syariah. Untuk perusahaan yang bergerak di industri 

syariah namun tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dapat 

menggunakan SAK ETAP dan SAK Syariah. 

2. 2. 5. Perbedaan Antara SAK ETAP dan SAK UMUM 

Banyak orang berpendapat bahwa SAK ETAP adalah SAK UMUM 

“mini”atau jika boleh dikatakan, SAK ETAP merupakan “rangkuman” dari SAK 

UMUM. Meskipun begitu, kedua standar ini memiliki beberapa perbedaan yang 

tersaji dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.3 

Perbedaan SAK ETAP Dengan SAK UMUM 

Aspek Laporan Keuangan SAK UMUM SAK ETAP 

Penyajian Laporan Keuangan Dengan adanya ED PSAK 1 di masa 
depan penyajian laporan keuangan 

mengikuti IFRS dengan perubahan antara 

lain; 

 Tidak ada lagi pos luar biasa pada 

neraca 

 Laba Rugi komprehensif 

 Arus kas menggunakan metode 
langsung (dianjurkan), dan tidak 

langsung. 

 Minimum pos yang harus ada di 
neraca lebih sedikit. 

 Silent terhadap pos luar biasa 

 Laporan laba rugi (tanpa harus 

menyajikan laba  rugi komprehensif) 

 Arus kas  dengan metode tidak 

langsung 

  

Aset Tetap dan Properti Investasi  Memberikan pilihan metode biaya 

atau revaluasi untuk aset tetap. 

 Metode Fair value untuk properti 
investasi. 

Aset tetap, properti investasi menggunakan 

metode biaya kecuali ada ketentuan 
pemerintah yang mengharuskan model 

revaluasi diterapkan. 

Aset Tidak Berwujud  Saat ini aset tidak berwujud 

diamortisasi selama 20th. ED PSAK 
19 (Terbit 2011) 

 Aset tidak berwujud dengan masa 
manfaat tak terbatas, tidak 

diamortisasi. 

 Aset tidak berwujud diamortisasi 

selama 10th. 

 Pengukuran menggunakan metode 

biaya. 

Instrumen Keuangan  Ruang lingkup: aset dan kewajiban 
keuangan, 

 Diklasifikasikan pada nilai wajar 

melalui laporan laba rugi, dimiliki 
hingga jatuh tempo, tersedia untuk 

dijual, pinjaman dan pinjaman yang 

diberikan. 

 Impayment menggunakan incurred 

loss concept. 

 Derecognition 

 Hedging dan derivatif. 

 Ruang lingkup; investasi pada efek 
tertentu 

 Klasifikasi trading, held to maturity, 

dan available for sale. Hal tsb 
mengacu pada PSAK no 50 (1998). 

 Jauh lebih sederhana dibanding 
ketentuan PSAK 50  dan PSAK 55 

(revisi 2006) 

Persediaan LIFO tidak lagi diijinkan (PSAK 14 revisi 

2008) 

LIFO tidak diijinkan. Ketentuan lainnya 

sama dengan PSAK 
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Aspek Laporan Keuangan SAK UMUM SAK ETAP 

Penurunan nilai Aset  Ruang lingkup kecuali; persediaan, 
aset yang timbul dari kontrak 

konstruksi, aset pajak tangguhan, 
aset yang timbul dari manfaat 

pensiun. 

 Penurunan nilai non persediaan. 

 Penurunan nilai unit penghasil kas 

dan goodwill. 

 Ruang lingkup yang meliputi semua 
jenis aset kecuali aset yang timbul 

dari manfaat pensiun. 

 Tidak mengatur penurunan nilai 

goodwill. 

 Ada tambahan penurunan nilai untuk 
pinjaman yang diberikan dan piutang 

yang menggunakan PSAK 31. 

Laporan Keuangan Konsolidasian Diatur dalam PSAK 4. Menggunakan 

metode ekuitas (entitas asosiasi) dan 

metode konsolidasi penuh untuk entitas 
anak. 

Tidak Diatur. Bila memiliki investasi atas 

asosiasi maupun subsidiary menggunakan 

metode ekuitas. 

Sewa  Mengatur perjanjian yang 

mengandung  sewa. 

 Klasifikasi bersifat principle based 

 Laporan keuangan terbagi menjadi 
dua, yakni untuk lessee dan untuk 

lessor. 

 Tidak mengatur perjanjian yang 

mengandung sewa (PSAK 8) 

 Klasifikasi sewa; kombinasi IFRS for 

SMEs dan SFAS 13 (rule based) 

 Laporan keungan lessee dan lessor 

menggunakan PSAK 30 (1990): 

Akuntansi Sewa 
 

Biaya Pinjaman Pengakuan dan kapitalisasi biaya 

pinjaman 

Biaya pinjaman langsung dibebankan. 

Imbalan Kerja Menjelaskan: 

 Imbalan kerja jangka pendek 

 Imbalan pasca kerja, untuk manfaat 
pasti menggunakan PUC (Project 

Unit Credit) 

 Imbalan jangka panjang lainnya 

 Pesangon pemutusan kerja 

 Imbalan berbasis ekuitas 

 Tidak termasuk imbalan berbasis 
ekuitas 

 Untuk manfaat pasti mengunakan 
PUC dan jika tidak bisa, 

menggunakan metode yang 
disederhanakan. 

Pajak Penghasilan  Menggunakan deffered tax concept 

 Pengakuan dan pengukuran pajak 

kini 

 Pengakuan dan pengukuran pajak 

tangguhan 

 Menggunakan tax payable concept. 

 -     Tidak ada pengakuan dan 

pengukuran pajak tangguhan. 

Sumber : http://www.himatansi.org/news172-sak-umum-vs-sak-etap.html 

Perbedaan antara dua standar ini yang dapat langsung terlihat terdapat 

pada aspek penyajian  laporan keuangan. Dalam SAK UMUM, terdapat  laba rugi 

komprehensif dan tidak ada pos luar biasa, sedangkan  dalam SAK ETAP tidak 

ada laba rugi komprehensif  namun  tidak menjelaskan  tentang pos luar biasa di 

dalam ketentuannya. Selain itu, SAK UMUM dianjurkan menggunakan  metode 

langsung dan dapat pula menggunakan metode tidak langsung. Sementara itu, 

untuk SAK ETAP menggunakan metode tidak langsung yang notabene lebih 

mudah dalam penerapannya. 

Selain itu, perbedaan yang signifikan terdapat pada pos pajak 

penghasilan. Dalam SAK UMUM menggunakan konsep pajak tangguhan yang 

diatur dalam PSAK 46 serta mengakui dan mengukur pajak kini dan pajak 
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tangguhan. Kondisi ini tidak berlaku bagi SAK ETAP. SAK ETAP menggunakan 

konsep utang pajak yang lebih mudah diaplikasikan serta tidak mengakui dan 

mengukur pajak kini dan pajak tangguhan. 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) 

2. 3. 1. Latar Belakang Pembentukan SAK ETAP 

Dewasa ini, dunia telah menganggap akuntansi sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari keuangan setiap entitas baik perusahaan, pemerintah, maupun 

entitas lain. Kenyataan ini mengharuskan adanya kesamaan standar yang 

digunakan di seluruh dunia agar laporan keuangan yang telah diterbitkan suatu 

perusahaan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan di seluruh dunia. 

Standar akuntansi yang berlaku di dunia saat ini adalah International Financial 

Reporting Standard (IFRS) yang dikeluarkan oleh International Accounting 

Standard Board (IASB).  Standar tersebut telah diterapkan di hampir seluruh 

Negara di dunia termasuk Indonesia. 

Namun, standar tersebut hanya dapat digunakan oleh entitas yang 

memiliki sumber daya manusia terbaik dimana sumber daya manusia tersebut 

memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan akuntansi yang baik. 

Permasalahan terbesar saat ini adalah bagaimana perusahaan kecil yang tidak 

melakukan transaksi se-kompleks transaksi perusahaan besar untuk menerapkan 

akuntansi. Masalah ini kemudian disebut dengan standard overload. Standar 

overload terjadi karena standar akuntansi yang ada sangat berlebihan untuk 

diterapkan oleh perusahaan kecil sehingga perusahaan kecil tersebut berpendapat 

akuntansi tidak terlalu diperlukan. 
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Menurut Ahmed Riahi Belkaoui (2006), standard overload umumnya 

dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Situasi-situasi berikut ini 

juga telah ikut dikaitkan dengan masalah tersebut : 

1. Standar yang terlalu banyak; 

2. Standar yang terlalu detail; 

3. Tidak ada standar yang tegas, membuat pemilihan suatu aplikasi menjadi 

sulit; 

4. Standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan 

yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA; 

5. Standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan 

yang terdapat di antara : 

a) Entitas publik dan nonpublik; 

b) Laporan keuangan tahunan dan interim; 

c) Perusahaan-perusahaan besar dan kecil; 

d) Laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit; 

6. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. 

Saat ini, masalah standar overload tersebut telah terpecahkan. 

International Accounting Standard Board (IASB) telah mengeluarkan standar 

baru yang khusus digunakan untuk entitas-entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan. Standar baru tersebut ialah IFRS for Small and 

Medium Entities (IFRS for SMEs) yang saat ini telah diadopsi sebagian oleh 

Indonesia dan dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 
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2. 3. 2. Pengertian SAK ETAP 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik  atau 

yang lebih umum dikenal sebagai SAK ETAP merupakan hasil konvergensi dari 

IFRS for Small and Medium Entities (IFRS for SMEs) yang diterbitkan oleh 

International Accounting Standard Board (IASB).  SAK ETAP diterbitkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia pada tanggal 19 Mei 

2009 di Jakarta. Standar akuntansi ini digunakan oleh entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan seperti yang dinyatakan dalam SAK ETAP 

paragraf 1.1 : 

“Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :  

(a)  tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 

(b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah 

pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan 

lembaga pemeringkat kredit”. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah entitas yang 

telah melakukan penawaran saham perdana di pasar modal atau  sedang 

mengajukan permohan untuk penerbitan saham di pasar modal. Contoh dari 

entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Khusus untuk BPR, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa BPR boleh 

menggunakan SAK ETAP atau tetap menggunakan PA-BPR. 
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2. 3. 3. Karakteristik Kualitatif SAK ETAP 

Menurut SAK ETAP (IAI, 2009), karakteristik kualitatif dari laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

 Dapat Dipahami 

Karakteristik ini mengharuskan entitas yang menerbitkan laporan 

keuangan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami 

dengan mudah oleh para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan 

keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas konsep 

akuntansi yang berlaku umum dan mengabaikan pengguna yang tidak 

memiliki pengetahuan memadai atas konsep akuntansi yang berlaku 

umum.  

 Relevan 

Salah satu karakteristik penting yang harus dimiliki oleh laporan 

keuangan adalah relevan. Relevan yang dimaksud adalah dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan ekonomi yang membantu 

untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. 

 Materialitas 

Informasi dipandang material jika kesalahan dalam mencantumkan 

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari 

pengguna laporan keuangan. Materialitas biasanya bergantung pada 

seberapa besar kesalahan dalam suatu pos yang dinilai dari kesalahan 

mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). 
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 Keandalan 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Agar suatu 

informasi bersifat andal, informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-

kesalah atau bias, harus disajikan secara jujur dan tidak ada yang 

disembunyikan, dan penyajian tersebut harus wajar sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal 

ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

 Pertimbangan Sehat 

Dalam penyusunan laporan keuangan, kondisi dimana muncul adanya 

ketidakpastian persitiwa dan keadaan pasti dialami oleh semua penyusun 

laporan keuangan. Ketidakpastian tersebut harus dipertimbangkan secara 

hati-hati sebelum disajikan dalam laporan keuangan agar tidak ada pos 

yang disajikan lebih tinggi atau lebih rendah dari keadaan yang 

sebenarnya. 

 Kelengkapan 

Suatu entitas yang menerbitkan laporan keuangan harus menerbitkan 

laporan keuangan tersebut secara lengkap dan informasi tersebut harus 

diungkapkan keseluruhan. Apabila laporan keuangan tersebut tidak 

lengkap, akan berakibat berkurangnya keandalan dan relevansi dari 

laporan keuangan tersebut. 
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 Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas harus dapat 

dibandingkan baik dengan perusahaan di industri sejenis maupun dengan 

laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode sebelumnya. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dapat mengevaluasi posisi keuangan 

perusahaan, kinerja keuangan perusahaan dan perubahan posisi keuangan 

perusahaan.   

 Tepat Waktu 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu 

meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu 

pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya 

dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative 

antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal.  

 Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan 

yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh 

pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, 

entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat 

yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 
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2. 3. 4. Pengakuan Dalam SAK ETAP 

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu 

pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut 

akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan 

 pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak 

dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau 

catatan atau materi penjelasan. 

a) Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan 

Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu 

kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa 

depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam 

entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat 

ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi 

yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan 

keuangan. Penilaian itu dibuat secara individual dan kelompok dari suatu 

populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual. 

b) Keandalan Pengukuran 

Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau 

nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai 

suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus 

diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial 
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dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. 

Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka 

pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. 

Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria 

pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat 

dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. 

Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu 

diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. 

Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut 

dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan. 

2. 3. 5. Pengukuran Dalam SAK ETAP 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas 

untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan 

keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar 

pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

 Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang 

diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non-kas yang diterima sebagai 

penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

 Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu 

asset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang 
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berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi 

dengan wajar. 

2. 3. 6. Penyajian dan Pengungkapan Dalam SAK ETAP 

1) Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas suatu entitas. Peyajian wajar mensyaratkan penyajian 

jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan 

definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, penghasilan dan beban. 

Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, 

menghasilkan laporak keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika 

kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi 

pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan 

kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 

2) Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 

unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP 

kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 

3) Kelangsungan Usaha 

Pada saat  menyusun  laporan keuangan, manajemen entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 

melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas  mempunyai kelangsungan  usaha 
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kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau 

menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali 

melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, 

jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait 

dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan 

terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas tidak 

menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka 

fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan 

keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai 

kelangsungan usaha. 

4) Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk 

informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode 

pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan 

untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka 

entitas mengungkapkan : 

 fakta tersebut; 

 alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan  

 fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya 

diperbandingkan. 
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5) Penyajian Yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar 

periode harus konsisten kecuali: 

 terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan 

penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih 

baik sesuai kriteria dan penerapan kebijakan akuntansi; atau 

 SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan 

keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif 

kecuali jika reklasifikasi tidak praktif.entitas harus mengungkapkan hal-hal 

berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi: 

 sifat reklasifikasi; 

 jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan 

 alasan reklasifikasi 

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus 

mengungkapkan: 

 alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan 

 sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi. 

6) Informasi Komparatif 

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi 

dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas 

memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika 

relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 
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7) Materialitas dan Agregasi 

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 

sifat atau fungsi yang sejenis. 

Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu 

pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, 

dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi factor penentu. 

8) Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan entitas meliputi: 

 neraca 

 laporan laba rugi 

 laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: 

a) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 

b) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan 

pemilik dalam kappasitasnya sebagai pemilik; 

 laporan arus kas; dan 

 catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dan 

laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan 

perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan 

maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba  sebagai 

pengganti laporan laba rugi perubahan ekuitas. 
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Karena SAK ETAP mensyaratkan jumlah komparatif terhadap 

periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan (apakah paada laporan keuangan atau pada catatan atas laporan 

keuangan), suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap 

laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan dengan 

keunggulan yang sama. 

9) Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas etiap komponen 

laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan 

keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan 

harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, 

informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap 

halaman laporan keuangan: 

 nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan 

periode terakhir; 

 tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang 

lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; 

 mata uang pelaporan 

 pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini  dalam catatan atas 

laporan keuangan: 

 domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar; 

 penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya. 
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2. 3. 7. Laporan Keuangan Dalam SAK ETAP 

a) Neraca 

  Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari asset, kewajiban, dan 

ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan 

secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, 

dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut: 

 Asset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas. 

 Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 

 Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi semua 

kewajiban. 

a. Aset 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset adalah 

potensi dari asset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung 

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

Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan asset atau pelepasan 

asset. Beberapa asset, misalnya asset tetap memiliki bentuk fisik. Namun 

demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi 

asset. Beberapa asset adalah tidak berwujud.  Dalam menentukan 

eksistensi asset, hak milik tidak esensial. Misalnya, properti yang 
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diperoleh melalui sewa adalah asset jika entitas mengendalikan manfaat 

yang diharapkan mengalir dari properti tersebut. 

b. Kewajiban 

Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa 

entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak atau 

untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat 

berupa kewajiban hokum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat 

dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat 

atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban 

yang timbul dari tindakan entitas ketika : 

a) Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau 

pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan 

indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung 

jawab tertentu; 

b) akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada 

pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan 

pembayaran kas, penyerahan asset lain, pemberian jasa, penggantian 

kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban 

menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, 

seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi 

semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. 

Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasikan 
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dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo 

laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas. Dibawah ini disajikan contoh neraca yang sesuai dengan SAK 

ETAP. 

Gambar 2.1 

Contoh Neraca Menurut SAK ETAP 

Aktiva Pasiva

Aset Kewajiban

Kas xxxx Hutang Usaha : xxxx

Bank xxxx Hutang Lancar xxxx

Piutang Usaha xxxx Hutang Jngka Panjang xxxx

Persediaan: Kewajiban Diestimasi xxxx

Brg tersedia utk dijual xxxx

Brg Dalam Proses xxxx

Bahan Baku xxxx Ekuitas

Properti Investasi xxxx Modal Usaha xxxx

Aset Tetap: Tambahan Modal xxxx

Peralatan xxxx Laba Ditahan xxxx

Mesin xxxx

Kendaraan xxxx

Gedung xxxx

Tanah xxxx

Aset Tidak Berwujud:

Goodwill xxxx

Total Aktiva xxxx Total Pasiva xxxx

NAMA PERUSAHAAN

NERACA

Periode….

 

 Sumber : Edi Susanto (2011), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan 

Jebres Kota Surakarta (Studi Kasus) 

 

b) Laporan Laba Rugi 

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari 

entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan 

sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti 

tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan 

keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah 
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penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut 

sebagai berikut : 

 Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan asset, atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontibusi penanam modal. 

 Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset, atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

terkait dengan distribusi kepada penanam modal. 

a. Penghasilan 

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan 

(gains). 

a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty, dan 

sewa. 

b) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 

penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui 

dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena 

pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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b. Beban 

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa. 

a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa 

meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. 

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya 

asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan asset tetap. 

b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan 

laba rugi, biasanya disajikan  

c) secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna 

untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 

 Berikut ini disajikan contoh laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK 

ETAP. 
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Gambar 2.2 

Contoh Laporan Laba Rugi Menurut SAK ETAP 

Pendapatan

Pendapatan Usaha xxxx

Pendapatan Operasi Lain xxxx

Jumlah Pendapatan xxxx

Beban

Beban Pokok Penjualan xxxx

Beban Pemasaran xxxx

Beban Pegawai xxxx

Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxx

Beban umum dan administrasi xxxx

Beban operasi lain xxxx

Jumlah beban operasi (xxxx)

Laba operasi xxxx

Beban pajak (xxxx)

Laba/Rugi Netto xxxx

NAMA PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir 31 Desember…

  
Sumber : Edi Susanto (2011), Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta 

(Studi Kasus) 

 

 

2. 3. 8. Berdasarkan Pos-Pos Dalam Neraca Menurut IAI (2009) 

1. Kas dan Setara Kas 

Berikut ini adalah  tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos kas dan setara kas dalam SAK ETAP. 
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Tabel 2.4 

Pos Kas dan Setara Kas Menurut SAK ETAP 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 

Pengukuran 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar 

kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai 

penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Pengakuan 

4.6 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus 

operasi normal entitas; 

(b) dimiliki untuk diperdagangkan; 

(c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau 

(d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan 

untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

2.34 Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir 

ke entitas dan asset  tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak 

diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 

mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut 

menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 

Penyajian 

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-

4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. 

Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan 

likuiditasnya. 

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu 

relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. 

 

Pengungkapan 

7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang 

dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca. 
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2. Persediaan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos persediaan dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.5 

Pos Persediaan Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.34 Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir 

ke entitas dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;… 

11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya 

perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. 

Pengakuan 

11.17 Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana 

pendapatan yang terkait diakui. 

Penyajian 

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang;…. 

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d)….. 

Pengungkapan 

4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas 

pos yang disajikan: 

(a) kelompok aset tetap; 

(b) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan 

dipercepat dan jumlah lainnya; 

(c) persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari: 

(i) persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

(ii) persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; 

(iii)bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa;.. 

11.19 Entitas harus mengungkapkan: 

(a) kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang 

digunakan; 

(b) total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas; 

(c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode; 

(d) jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai 

dengan Bab 22; 

(e) jumlah tercatat persediaan yang diagunkan. 

Sumber :IAI (2009) SAK ETAP 
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3. Aset Tetap dan Inventaris 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos asset tetap dan inventaris dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.6 

Pos Aset Tetap dan Inventaris Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

15.15 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK 

ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;…. Selisih antara 

nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi 

Aset Tetap”. 

15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. 

15.11 Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset 

moneter dan asset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi 

pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau asset yang 

diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah 

tercatat aset yang diserahkan. 

15.14 Entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan 

dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui 

biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (cost of day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban 

dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 

Pengakuan 

15.17 Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya…. 

22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebuah aset (atau kelompok aset-lihat paragraf 

22.11) kurang dari jumlah tercatatnya, maka entitas harus menurunkan jumlah tercatat aset tersebut 

pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Penurunan ini diakui sebagai rugi penurunan nilai. 

15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam 

laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali Bab 17 Sewa menentukan lain 

untuk jual dan sewa-balik). Keuntungan tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. 

Penyajian 

15.16 Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat 

aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada 

saat penghentian atau pelepasan asset tersebut;.. 

15.12 Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu asset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau 

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada 

jumlah tercatat aset tetap tersebut. 

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu 

relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas 

Pengungkapan 

15.31 Entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap: 

(a) dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto; 

(b) metode penyusutan yang digunakan; 

(c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

(d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan 

nilai) pada awal dan akhir periode; dan 

(e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: 

(i) penambahan; 

(ii) pelepasan; 

(iv) kerugian penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan Bab 

22 
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Penurunan Nilai Aset; 

(v) penyusutan; 

(vi) perubahan lainnya. 

15.32 Entitas juga harus mengungkapkan: 

(a) keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang; 

(b) jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 

4. Kewajiban Segera 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos kewajiban segera dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.7 

Pos Kewajiban Segera Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar 

dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Pengakuan 

2.35 Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung 

manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

Penyajian 

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 

 

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban 

jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, kecuali 

jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika 

pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan 

likuiditasnya. 

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu 

relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. 

Pengungkapan 

2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, 

pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban 
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menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau 

membatalkan haknya. 

8.1……Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 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. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 

5. Ekuitas 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos ekuitas dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.8 

Pos Ekuitas Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: 

(a) Jumlah uang yang diterima; 

(b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur 

dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai 

dengan kurs berlaku tanggal setoran. 

Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik 

rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs 

resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan pemerintah menentukan 

kurs tetap. Selisih kurs mata uang 

asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal 

dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi. 

(c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. 

(d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya; 

(e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; 

(f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang 

diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan komisaris atau nilai 

kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk barang. 

Pengakuan 

19.10 Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: 

(a) Jumlah uang yang diterima; 

(b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur 

dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai 

dengan kurs berlaku tanggal setoran. 

Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik 

rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs 

resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan pemerintah menentukan 

kurs tetap. Selisih kurs mata uang 

asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal 

dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi. 

(c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. 

(d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya; 

(e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; 

(f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang 
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diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan komisaris atau nilai 

kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk barang. 

Pengakuan 

19.8 Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos 

modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan 

modal disetor. 

19.12 Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima 

dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada 

akun Agio Saham. 

19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan 

peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. 

19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya 

saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. 

Pengungkapan 

19.32 Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, 

meliputi: 

(a) modal dasar; 

(b) modal ditempatkan atau dipesan belum disetor 

(c) modal disetor;…. 

19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

19.25 Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah 

tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

19.35 Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan 

secara terpisah, meliputi: 

(a) perubahan selama periode pelaporan; 

(b) batasan distribusi. 

4.13 Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca 

atau catatan atas laporan keuangan: 

(a) untuk setiap kelompok modal saham: 

(i) jumlah saham modal dasar; 

(ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; 

(iii) nilai nominal saham; 

(iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; 

(v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan 

atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; 

(b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas. 

8.1…Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 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. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 
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6. Pendapatan Operasional 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos pendapatan opeasional dalam SAK ETAP. 

 

Tabel 2.9 

Pos Pendapatan Operasional Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar 

dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Pengakuan 

20.26 Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain 

yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika: 

(a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir 

kepada entitas; dan 

(b) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. 

20.27 Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: 

(a) bunga harus diakui secara akrual; 

(b) royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang 

relevan; dan 

(c) dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. 

2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang 

berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara 

andal. 

Penyajian 

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material 

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

Pengungkapan 

20.28 Entitas harus mengungkapkan: 

(a) kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang 

diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa; 

(b) jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul 

dari: 

(i) penjualan barang; 

(ii) penyediaan jasa; 

(iii) bunga; 

(iv) royalti; 

(v) dividen; 

(vi) jenis pendapatan signifikan lainnya. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 
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7. Beban Operasional 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos beban operasional dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.10 

Pos Beban Operasional Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar 

dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Pengakuan 

2.33 Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar 

akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban 

(unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos 

tersebut. 

Penyajian 

5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian 

5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban 

dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan 

Pengungkapan 

5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan 

berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. 

28.6 Kompensasi personel manajemen kunci harus diungkapkan secara total. 

28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus 

diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan 

saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. 

Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan pengungkapan dalam paragraf 28.6 

untuk mengungkapkan kompensasi personel manajemen kunci. Sekurang-kurangnya, pengungkapan 

harus meliputi: 

(a) jumlah transaksi; 

(b) jumlah saldo dan: 

(i) syarat dan kondisinya (termasuk apakah dijamin) dan sifat pembayaran yang disediakan dalam 

penyelesaian; dan 

(ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima; 

(c) penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang; 

(d) beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 
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8. Pajak Penghasilan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos pajak penghasilan dalam SAK ETAP. 

Tabel 2.11 

Pos Pajak Penghasilan Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar 

dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Pengakuan 

24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode 

sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode 

sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan 

tersebut sebagai aset. 

Penyajian 

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material 

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

Pengungkapan 

24.4 Entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak 

penghasilan. 

Sumber : IAI (2009) SAK ETAP 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang terpublikasi, penerapan 

SAK ETAP menuai beberapa kendala. Salah satunya adalah kendala yang terjadi 

karena kondisi perekonomian dan UMKM di berbagai Negara berbeda-beda 

sehingga penerapan SAK ETAP di dunia kurang maksimal. Selain itu, 

pengetahuan tentang akuntansi berbeda-beda pula di setiap Negara sehingga 

penafsiran SAK ETAP di berbagai Negara menjadi berbeda-beda (Albu et al., 

2010). Hal ini menyebabkan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan akuntansi 
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di seluruh dunia yang bertolak belakang dari tujuan IFRS sendiri yakni 

keselarasan dan keharmonisan akuntansi di seluruh dunia. 

 Di Indonesia sendiri penerapan SAK ETAP masih menemui kendala 

yakni dalam segi pemahaman para pengusaha UMKM terhadap SAK ETAP ini. 

Hal ini terjadi karena para pengusaha tersebut tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi sehingga mereka kesulitan untuk memahami SAK ETAP 

ini. Rudiantoro dan Siregar (2011) berpendapat bahwa saat ini hal yang paling 

penting adalah mengadakan pelatihan tentang SAK ETAP ini. Pelatihan yang 

dimaksud bukan hanya sebatas seminar sehari saja tetapi orientasinya lebih ke 

arah implementasi SAK ETAP yakni terjun langsung dalam pembuatan laporan 

keuangan berdasarkan SAK ETAP. 

SAK ETAP bukan semata diperlukan untuk membuat laporan keuangan 

berkualitas untuk UMKM saja tetapi diperlukan oleh para pemilik dari usaha 

UMKM tersebut sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan (Deaconu et al., 2009). Selain para pemilik usaha, yang 

berkepentingan untuk menggunakan dan memanfaatkan SAK ETAP ini adalah 

pihak perbankan dimana perbankan memerlukan laporan keuangan berkualitas 

untuk menjamin debiturnya khususnya para pelaku usaha UMKM untuk 

membayar kewajiban mereka tepat waktu. 

Selain beberapa penelitian diatas, terdapat dua penelitian yang telah 

meneliti langsung tentang proses akuntansi di suatu UMKM dan menganalisis 

kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Penelitian ini dilakukan oleh Susanto (2011) 

dan Kristanto (2011). Dalam penelitiannya, Kristanto (2011) menyimpulkan 

bahwa persepsi UMKM terhadap SAK ETAP ternyata masih kurang. Hal ini 

terjadi karena kendala yang dialami oleh UMKM tersebut adalah kurangnya 
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pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan keuangan dan menganggap 

kegiatan pembukuan adalah tugas bagian keuangan sehingga UMKM tidak 

membuat laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut, UMKM yang diteliti 

olehnya belum sepenuhnya mematuhi dan belum sesuai dengan SAK ETAP 

meskipun ada beberapa UMKM yang telah membuat neraca dan laporan laba 

rugi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2011) menyimpulkan bahwa 

pembukuan yang dilakukan oleh UMKM masih sebatas laporan bisnis yang tidak 

disusun dengan standar akuntansi keuangan dan hanya mengandalkan kreatifitas 

dari pemiliknya saja. UMKM yang ditelitinya pun belum melakukan prosedur 

pembukuan dalam akuntansi yaitu pencatatan, pengelompokan, dan 

pengikhtisaran. Oleh karena itu, UMKM ini dapat dikatakan belum menerapkan 

SAK ETAP dan belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. 

Penelitian yang dilakukan saat ini oleh penulis tidak jauh berbeda dengan 

penelitian Susanto (2011) dan Kristanto (2011). Jadi, dapat dikatakan bahwa 

penulis mereplikasi kedua penelitian tersebut. Namun, perbedaan penelitian ini 

dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan metode 

analisis data. Dalam penelitian ini, objek yang di teliti adalah UMKM yang dapat 

dikatakan telah memiliki pencatatan akuntansi yang cukup baik. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian setiap akun 

yang disajikan dalam laporan keuangan UMKM tersebut dengan SAK ETAP dan 

menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan SAK ETAP. 

Sedangkan dua penelitian sebelumnya hanya menganalisis kesesuaian laporan 

keuangan yang dibuat oleh UMKM dengan SAK ETAP. Berikut ini disajikan 

tabel yang merangkum seluruh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Analisis Penerapan..., Dita Swastika Ariyani, Ak.-Ibs, 2013 



54 
 

Tabel 2.12 

Penelitian Terdahulu 

No Tahun Penulis Judul Penelitian Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1 2007 Camelia 

Iuliana Lungu, 

Chirata 

Caraini, 

Cornelia 

Dascalu 

New Directions of 

Financial 

Reporting within 

Global 

Accounting 

Standards for 

Small an 

Medium-Sized 

Entities (SMEs) 

Untuk meninjau dan 

menganalisis implikasi dari 

IFRS for SMEs terhadap 

praktisi dan organisasi 

professional.  

 IFRS for SMEs dapat 

diterima oleh masyarakat 

luas dan memberikan 

ekspektasi tinggi jika 

diterapkan. 

 Akan muncul biaya yang 

tinggi apabila suatu Negara 

tidak mengadaptasi atau 

mengkonvergensi IFRS for 

SMEs karena untuk 

menyusun standar tersebut, 

membutuhkan biaya tinggi. 

 

 

 

2 2009 Adela 

Deaconu, 

Nistor 

Cristina, Popa 

Irimie 

Analysis of The 

Stakeholders 

Needs and Their 

Inference Upon 

Financial Reports 

of SMEs 

Mengidentifikasi kebutuhan 

spesifik dari investor 

UMKM 

 mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, dan 

memperingkat kebutuhan 

SMEs 

3 2010 Catalin 

Nicolae Albu, 

Nadia Albu, 

Szilveszter 

Fekete 

The Context of 

The Possible 

IFRS for SMEs 

Implementation in 

Rumania: An 

Exploratory Study 

Memperluas wawasan 

tentang isu yang berkaitan 

dengan kemungkinan 

penerapan IFRS for SMEs di 

Rumania 

 Masih terdapat 

inkonsistensi terhadap 

regulasi di Rumania 

terhadap implementasi 

IFRS for SMEs. 

 Dalam penerapan IFRS 

for SMEs di dunia 

memiliki kendala yakni 

interpretasi akuntansi 

yang berbeda di setiap 

Negara.   

  

4 2010 Dharma T. 

Ediraras 

Akuntansi dan 

Kinerja UKM 

Untuk menganalisa para 

pelaku UKM dalam 

penerapan akuntansi, 

pemanfaatan akuntansi 

sebagai dasar pengambilan 

keputusan dan sebagai alat 

untuk meningkatkan kinerja 

UKM. 

Sebagian besar UKM di Depok 

sudah menggunakan system 

akuntansi untuk pembukuan 

transaksi mereka. 

 

 

 

 

No Tahun Penulis Judul Penelitian Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

5 2011 Rizki 

Rudiantoro, 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Untuk mengetahui efek dari 

kualitas laporan keuangan 

Kualitas laporan keuangan 

UMKM di Indonesia masih 
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Sylvia 

Veronica 

Siregar 

UMKM Serta 

Prospek 

Implementasi 

SAK Etap 

UMKM terhadap jumlah 

kredit yang diterima dari 

bank. 

tergolong rendah dan tidak 

berpengaruh positif terhadap 

besarnya jumlah kredit yang 

diterima.  

6 2011 Edi Susanto Analisis 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan Untuk  

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK-

ETAP) di UMKM 

Kelurahan 

Mojosongo 

Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta 

(Studi Kasus) 

 Untuk mengetahui 

proses pembukuan yang 

dilakukan pada 

sejumlah UMKM di 

Kelurahan Mojosongo 

 Untuk mengetahui 

kesesuaian antara 

pembukuan pada 

UMKM di Kelurahan 

Mojosongo dengan 

Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK ETAP) 

 Untuk mengetahui 

kendala-kendala dalam 

melakukan pembukuan 

yang sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan 

(SAK ETAP) pada 

UMKM di Kelurahan 

Mojosongo 

 Pembukuan yang 

dilakukan oleh UMKM 

masih sebatas laporan 

bisnis yang merupakan 

laporan yang disusun 

tidak dengan standar 

akuntansi keuangan. 

 Entitas belum melakukan 

prosedur pembukuan 

dalam akuntansi 

(pencatatan, 

pengelompokan, dan 

pengikhtisaran). 

 UMKM belum 

menerapkan SAK ETAP 

 Entitas belum mampu 

menyajikan laporan 

keuangan sesuai SAK 

ETAP 

7 2011 Eri Kristanto Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan Untuk 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK-

ETAP) pada 

UMKM Pengrajin 

Rotan di Desa 

Trangsan 

Kecamatan Gatak 

Kabupaten 

Sukoharjo 

 Untuk mengetahui 

persepsi UMKM 

mengenai Standar 

Akuntansi Keuangan 

Untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). 

 Untuk mengetahui 

penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) pada 

UMKM  

 Untuk mengetahui 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam 

penerapan SAK ETAP 

pada UMKM  

 Persepsi UMKM terhadap 

SAK ETAP masih kurang 

 Dalam penyajian laporan 

keuangan, entitas belum 

sepenuhnya mematuhi 

SAK ETAP 

 Kendala-kendala yang 

dihadapi yaitu: kurangnya 

pengetahuan dalam 

menyusun laporan 

keuangan, entitas 

menganggap usahanya 

termasuk usaha kecil 

sehingga tidak 

memerlukan pembukuan. 

No Tahun Penulis Judul Penelitian Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

8 2012 Vica Wilani 

Putri 

Kaparang 

Analisis 

Penerapan SAK 

ETAP Pada 

Praktik Akuntansi 

Perbankan BPR 

(Studi pada PT. 

Bank Perkreditan 

Rakyat Dana 

Raya) 

 Mengetahui bagaimana 

BPR Dana Raya 

melakukan praktik 

akuntansi perbankan 

 Mengetahui apakah 

praktik akuntansi 

perbankan yang 

dilakukan telah sesuai 

dengan SAK ETAP atau 

belum 

 Beberapa ketentuan SAK 

ETAP tidak sesuai untuk 

diaplikasikan dalam 

praktik perbankan BPR 

Dana Raya 

 Beberapa ketentuan SAK 

ETAP belum diterapkan 

dalam praktik perbankan 

BPR Dana Raya namun 

dapat diterapkan 
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dikemudian hari 

 Beberapa ketentuan SAK 

ETAP belum 

diaplikasikan oleh BPR 

Dana Raya 

 

Sumber : Analisis Penulis 

2. 5. Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini berawal dari pemikiran tentang UMKM yang telah 

menyusun laporan keuangannya dan adanya standar akuntansi baru yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang 

diperuntukkan bagi entitas-entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 

signifikan seperti UMKM. Penulis tertarik untuk melihat proses akuntansi dari 

UMKM tersebut dan membandingkan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. 

Penulis melakukan kegiatan magang di salah satu UMKM yaitu Toko 

Angel Store untuk dapat mengetahui seperti apa proses akuntansi yang dilakukan 

oleh UMKM ini. Setelah penulis mendapatkan data yang cukup, penulis 

kemudian membandingkan proses akuntansi yang digunakan oleh UMKM 

tersebut dengan SAK ETAP. Penulis membandingkan aspek pengukuran, 

pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh UMKM ini pada 

tiap-tiap akunnya dengan SAK ETAP. Secara garis besar, kerangka pemikiran ini 

tertuang dalam gambar 2.1.   
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Gambar 2. 3 

Rerangka Pemikiran 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Keuangan 

UMKM 

Adanya SAK-

ETAP yang 

digunakan untuk 

UMKM 

Analisis Kesesuaian 

laporan keuangan 

UMKM dengan SAK 

ETAP 

UMKM yang 

sudah 

melakukan 

pembukuan 

Kesimpulan 

Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

1) Gambaran 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. Toko Angel Store menjadi objek dari penelitian ini 

dengan alasan : 

a) Toko Angel Store belum menerapkan SAK ETAP dan hanya 

melakukan pencatatan biasa untuk transaksi hariannya; 

b) Toko ini memiliki omzet yang cukup besar sehingga dapat 

berkembang menjadi lebih besar dari sebelumnya; 

c) Toko Angel Store merupakan satu-satunya toko yang secara 

khusus menyediakan benda rohani Kristen dan katolik di sekitar 

wilayah Jakarta Selatan; 

d) Penulis mendapatkan izin dari pemilik untuk menjadikan toko 

Angel Store sebagai objek penelitian. 
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2) Tempat Penelitian 

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) Waktu 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. Dalam kurun waktu tersebut, penulis juga melakukan 

analisis data.   

4) Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada toko Angel Store bersifat studi 

kasus. Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu objek dan fokus 

pada objek tersebut. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi 

lebih komprehensif. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sebelum mengumpulkan data, terlebih dahulu diperlukan identifikasi 

jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini. Jenis data tersebut adalah : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber dan bersifat mentah 

atau belum diolah. Data primer belum mampu memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut (Wijaya, 

2013). Data primer yang didapat untuk digunakan dalam penelitian ini 
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bersumber dari wawancara dan observasi langsung kepada objek 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan 

dan bersifat siap pakai. Data sekunder mampu memberikan informasi 

dalam pengambilan keputusan meskipun dapat diolah lebih lanjut 

(Wijaya, 2013). Data sekunder yang didapat untuk digunakan dalam 

penelitian ini bersumber dari dokumentasi catatan harian dan laporan 

keuangan toko Angel Store  dan studi pustaka dari beberapa buku dan 

penelitian ilmiah. 

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai metode, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah 

isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh 

lewat teknik yang lain sebelumnya.  

Penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan aspek-aspek pendukuknya kepada pemilik entitas sehingga penulis 

mendapatkan data yang valid mengenai objek penelitian. Penulis 

mewawancarai langsung pemilik entitas sehingga timbal-balik yang 

muncul akan saling menguntungkan. 
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2. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode penelitian 

kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 

menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 Penulis melakukan observasi langsung dengan cara magang 

selama empat bulan di entitas tersebut di bagian pembukuan. Dengan 

magang, penulis bisa mendapatkan data dengan lebih mudah melalui 

pengamatan dan berinteraksi langsung dengan pemilik entitas, karyawan, 

pemasok, dan pelanggan. 

3. Studi pustaka 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh 

melalui studi kepustakaan dari beberapa buku dan penelitian ilmiah yang 

telah dilakukan terlebih dahulu.  

4. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang paling akhir adalah dokumentasi. Teknik 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan harian, catatan 

transaksi pemasok dan laporan keuangan yang dimiliki oleh toko Angel 

Store. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kebenaran atas 

suatu masalah. Bentuk penelitian dibagi menjadi dua yakni, penelitian deskriptif 

dan penelitian kualitatif (Susanto,2011). Penelitian ini menggunakan bentuk 

deskriptif kualitatif. Muh. Natsir (dalam Susanto, 2011) menyatakan bahwa 

metode kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran maupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.  Tipe yang 

paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat 

terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Kuncoro, 2003).  

Penelitian deskriptif berupaya memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat 

dari suatu situasi (Boyd, et al, 1989 dalam Kuncoro, 2003). 

Berdasarkan penjelasan tentang penelitian deskriptif diatas, penulis 

melakukan analisis deskriptif 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. Karena penelitian 

ini bersifat kualitatif maka, tidak diperlukan penggunakan perhitungan secara 

statistik. 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 
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penulis hanya sebatas melihat kesesuaian antara standar akuntansi yang 

digunakan toko Angel Store dengan SAK ETAP saja. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Entitas 

Toko buku Angel Store adalah objek dari penelitian ini. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, toko ini dipilih karena merupakan satu-satunya toko yang 

bergerak di industri perdagangan barang rohani katolik maupun kristen di 

wilayah Jakarta Selatan. Selain itu, umkm ini belum menerapkan SAK ETAP 

sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. UMKM ini menyediakan berbagai 

barang kebutuhan rohani katolik maupun kristen seperti salib, buku, kaset dan 

CD serta berbagai keperluan rohani lainnya termasuk keperluan untuk misa 

gereja. 

Toko ini baru berdiri sejak bulan Mei 2012 dengan pemilik yang telah 

menggeluti industri ini sejak tahun 2000. Jadi, toko ini merupakan perluasan 

usaha yang telah dilakukan oleh pemilik. Toko ini belum berbadan hukum dan 

belum memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Toko 

Angel Store berlokasi di Blok M Plaza lantai 5 dan memiliki cabang di Blok M 

Square lantai  dan merupakan usaha milik perorangan.  

Toko Angel Store dijalankan sendiri oleh pemiliknya yaitu ibu Christina 

Tri Hartanti dengan dibantu oleh tiga orang karyawan tetap dan satu orang 

karyawan lepas.  Struktur organisasi yang seperti ini memudahkan pemilik untuk 

melakukan pengawasan terhadap usahanya. 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Praktik Akuntansi di TOKO ANGEL STORE 

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan oleh TOKO ANGEL STORE 

1. Siklus Akuntansi di Toko Angel Store 

a) Siklus Penerimaan dan Pengeluaran Barang 

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, toko Angel Store memasok 

barang-barang  yang akan dijualnya dari berbagai pemasok. Saat ini, toko 

Angel Store bekerja sama dengan empat puluh dua pemasok yang tersebar di 

Sumatera dan Jawa. Dari keseluruhan pemasok ini, hampir seluruhnya 

memasok barang ke toko Angel Store dengan metode konsinyasi. 

Pada saat mengirim barang, pemasok akan mengirimkan faktur 

pengiriman kepada toko Angel Store yang kemudian akan diterima oleh 

petugas yang berwenang. Setelah barang tersebut diterima, petugas akan 

mendata barang tersebut ke dalam database barang kemudian diberi kode 

barang dan diberi label harga. Untuk pengkodean barang, toko Angel Store 

menggunakan lima digit angka dan satu digit huruf. Contoh pengkodean 

barang yaitu, barang X diberi kode S. 10100. Kode huruf menunjukkan 

barang tersebut berada di toko Angel Store Blok M Plaza atau toko Angel 

Store Blok M Square. Untuk kode S artinya barang tersebut merupakan 

barang di toko Angel Store Blok M Square. Untuk kode angka, dua digit 

didepan merupakan kode dari pemasok dan tiga digit angka dibelakang 

merupakan nomor urut barang dalam database barang. Dibawah ini 

merupakan format database barang di toko Angel Store.   
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Gambar 4.1 

Format Database Barang Toko Angel Store 

No. Urut 

Pemasok

Nama 

Pemasok

Kode 

Barang

Nama 

Barang Stok

Harga 

Pemasok

Harga 

Jual

Angel Store Blok M Plaza

Bulan : November 2012

 

Apabila terjadi pengembalian (retur) barang yang dilakukan oleh 

pemasok, toko Angel Store akan menerbitkan nota retur rangkap dua. Nota 

retur bertandatangan asli dipegang oleh Toko Angel Store dan nota 

salinannya diberikan kepada pemasok. Pemasok akan menerbitkan nota retur 

pula yang digunakan untuk melengkapi dokumen pada saat tukar faktur 

penagihan penjualan. Berikut ini adalah format nota retur yang diterbitkan 

oleh Toko Angel Store. 

Gambar 4.2 

Format Nota Retur Toko Angel Store 

 

Toko Angel Store Blok M Plaza

Tanggal………….

Nota Retur a/n Pemasok X

Jml 

Barang
Nama Barang Jumlah

Tanda Terima, Hormat 

Kami,
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b) Siklus Pelunasan Pembayaran Kepada Pemasok 

Toko Angel Store akan memberikan laporan penjualan setiap bulan 

kepada para pemasoknya setiap tanggal lima bulan berikutnya melalui e-

mail. Para pemasok yang ingin menagih penjualan kepada toko Angel Store 

harus melengkapi dokumen yang terdiri dari : kwitansi; faktur penjualan; 

faktur sisa; salinan nota retur dari toko Angel Store berikut nota retur yang 

diterbitkan pemasok (apabila ada retur); dan hasil print out laporan penjualan 

toko Angel Store dari e-mail yang telah dikirimkan.  

Gambar 4.3 

Format Laporan Penjualan Toko Angel Store 

ANGEL STORE blok m square

bulan: 

SUPPLIER NAMA 

BARANG

Stok Harga 

stlh disc

Kirim Retur Jml lk Sisa Jml jual 

supp stlh 

disc

Byr 

supplier

 

Setelah seluruh dokumen lengkap, pemasok dapat melakukan 

transaksi tukar faktur, yakni transaksi menukar dokumen. Pemasok 

memberikan dokumen yang berkaitan untuk menagih penjualan dan toko 

Angel Store memberikan nota tukar faktur yang nantinya dapat digunakan 

oleh pemasok untuk menagih penjualan saat jatuh tempo. Nota tukar faktur 

dibuat rangkap dua, nota bertandatangan asli diberikan kepada pemasok dan 

salinannya dipegang oleh toko Angel Store. Petugas yang berwenang 

menangani tukar faktur akan menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran 

kepada pemasok paling lambat satu bulan setelah tanggal tukar faktur. 
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Gambar 4.4 

Format Nota Tukar Faktur Toko Angel Store 

Toko Angel Store Blok M Plaza

Tanggal……

Nota Tukar Faktur

Tukar Faktur a/n Pemasok X untuk 

penjualan bulan Oktober 2012 sebesar Rp 

300.000,-

Jatuh tempo tanggal……

Tanda Terima, Hormat 

Kami,  

 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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 dari secara tunai karena hingga 

tanggal 31 Desember 2012 belum disediakan mesin EDC sehingga seluruh 

transaksi dilakukan secara tunai. 
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5. 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. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

9. Beban Operasional 

Beban operasional terdiri dari biaya personalia, biaya personalia lainnya, 

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

10. 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. 

11. Laporan Keuangan Toko Angel Store 

 Dalam penyajian laporan keuangan, Toko Angel Store sudah 

menyajikannya sesuai dengan ketentuan SAK ETAP meskipun dalam beberapa 

pos masih terdapat ketidaksesuaian dengan SAK ETAP namun, sebagian besar 

telah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Toko Angel Store hanya menerbitkan 

neraca dan laporan laba rugi saja serta tidak menerbitkan laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah 

neraca dan laporan laba rugi yang diterbitkan oleh Toko Angel Store. 
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Gambar 4. 5 

Neraca Awal Pendirian Toko Angel Store  

ASSET LIABILITAS DAN EKUITAS

Asset Lancar LIABILITAS 

Kas 5.500.000            -                       

TOTAL LIABILITAS -                      

MODAL

Modal 5.500.000             

TOTAL MODAL 5.500.000           

TOTAL ASSET 5.500.000          TOTAL MODAL & LIABILITAS 5.500.000           

ANGEL STORE

Neraca

PER 14 Mei 2012

 

Gambar 4.6 

Neraca Toko Angel Store 

ASSET LIABILITAS DAN EKUITAS

Asset Lancar LIABILITAS 

Kas 12.249.450          Utang Dagang 31.124.015           

Tabungan Bank Mandiri 402.500               TOTAL LIABILITAS 31.124.015         

Tabungan Bank BCA 79.864.065          MODAL

Barang Persediaan 6.671.500            Modal 79.898.500           

Radio Tape 1.485.000            

Etalase 5.600.000            TOTAL MODAL 79.898.500         

Lemari Pajangan 4.750.000            

TOTAL ASSET 111.022.515      TOTAL MODAL & LIABILITAS 111.022.515       

ANGEL STORE

Neraca

PER 31 Desember 2012

 

 Pada awal pendirian, toko Angel Store mencatat modal disetor berupa kas 

sebesar Rp 5.500.000,- yang disetor oleh pemilik. Pada akhir tahun 2012 terdapat 

penambahan modal yang berasal dari laba yang diperoleh pada tahun berjalan 

dan model disetor oleh pemilik. Besarnya penambahan modal yang berasal dari 

laba yang diperoleh adalah Rp 68.813.500,- dan besarnya penambahan modal 

yang disetor oleh pemilik adalah Rp 5.585.000,-.  

 Dalam menjalankan bisnisnya, pemilik dari toko Angel Store tidak 

memisahkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran toko sehingga nilai kas 

yang terdapat dalam neraca tidak mencerminkan nilai fisik dari uang kas tersebut. 
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Hal ini disebabkan nilai kas tersebut termasuk pengeluaran pribadi yang tidak 

memiliki pencatatan yang memadai.  

Gambar 4.7 

Laporan Laba Rugi Toko Angel Store 

Penjualan 181,647,600        

Penjualan Konsinyasi (64,447,225)            

Penjualan Bersih 117,200,375        

Biaya-Biaya

Biaya Gaji (5,872,800)             

Biaya Utilitas (588,000)                

Biaya Sewa (39,124,000)            

Biaya Listrik (1,462,075)             

Biaya Promosi (430,000)                

Biaya Engineering (160,000)                

Biaya Service charge (600,000)                

Biaya Tukang (150,000)                

Total Biaya (48,386,875)         

Pendapatan Bersih 68,813,500          

ANGEL STORE

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 14 Mei-31 Desember 2012

 

 

4.2.2 Kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dengan SAK ETAP 

4.2.2.1 Akuntansi Aset 

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. Berikut adalah kesesuaian antara pos kas 

dan setara kas dengan ketentuan pada SAK ETAP. 
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Tabel 4.1. 

Kesesuaian Pos Kas dengan SAK ETAP 

Pos Kas dan Setara Kas Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Kas dan Setara Kas dengan 

SAK ETAP 

Pengukuran 

 
 

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah 

biaya historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau 

setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh 

aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat 

sebesar kas atau setara kas yang diterima atau 

sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang 

diterima sebagai penukar dari kewajiban pada 

saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai 

untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-

pihak yang berkeinginan dan memiliki 

pengetahuan memadai dalam suatu transaksi 

dengan wajar. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengukuran yang dilakukan 

menggunakan biaya historis telah sesuai 

dengan definisi biaya historis sesuai SAK 

ETAP 

Pengakuan  

4.6 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai 

aset lancar jika: 

(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki 

untuk dijual atau digunakan, dalam jangka 

waktu siklus operasi normal entitas; 

(b) dimiliki untuk diperdagangkan; 

(c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka 

waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau 

(d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika 

dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau 

digunakan untuk menyelesaikan kewajiban 

setidaknya 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengklasifikasian asset kas dan setara 

kas sebagai aset lancar telah sesuai dengan 

ketentuan SAK ETAP yakni diperkirakan akan 

direalisasi dalam jangka waktu operasi normal 

entitas, diharapkan akan direalisasi dalam 

jangka waktu 12 bulan, dan berupa kas dan 

setara kas. 

2.34 Aset diakui dalam neraca jika 

kemungkinan manfaat ekonominya di masa 

depan akan mengalir ke entitas dan asset  

tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui 

dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan 

manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 

mengalir ke dalam entitas setelah periode 

pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi 

tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam 

laporan laba rugi. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena manfaat ekonomi di masa depan dari 

kas dapat mengalir ke entitas dan dapat diukur 

secara andal. Manfaat ekonomi di masa depan 

dari kas ini dapat berbentuk pembelian asset 

tetap yang dapat meningkatkan produksi 

barang sehingga pendapatan menjadi 

meningkat. 

Penyajian  
4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena dalam 
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(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 

neraca yang diterbitkan oleh toko Angel Store 

tidak mencakup pos-pos minimum yang 

disyaratkan. 

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan 

aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang, sebagai suatu 

klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai 

paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian 

berdasarkan likuiditas memberikan informasi 

yang andal dan lebih relevan. Jika 

pengecualian tersebut diterapkan, maka semua 

aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan 

likuiditasnya. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas telah menyajikan asset lancar. 

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub 

jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian 

seperti itu relevan dalam rangka pemahaman 

terhadap posisi keuangan entitas. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas telah menyajikan pos,judul, dan 

sub jumlah dalam neraca. 

Pengungkapan  

7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas 

dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi 

jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas 

dengan pos yang sama yang disajikan dalam 

neraca. 

Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena entitas 

tidak menerbitkan laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Sumber : Analisis Penulis 

2. Persediaan  

Bila dibandingkan dengan SAK ETAP, barang persediaan dengan cara 

konsinyasi belum diatur dalam SAK ETAP sehingga tidak dapat dilihat 

kesesuaiannya. Sedangkan 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. Dibawah ini disajikan tabel 

kesesuaian antara pos persediaan dengan ketentuan SAK ETAP. 
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Tabel 4.2 

Kesesuaian Pos Barang Persediaan dengan SAK ETAP 

Pos Persediaan Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Persediaan dengan SAK 

ETAP 

Pengukuran  

2.34 Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan 

manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir 

ke entitas dan asset tersebut mempunyai nilai atau 

biaya yang dapat diukur dengan 

andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika 

pengeluaran telah 

terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak 

mungkin 

mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan 

berjalan. 

Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan 

pengakuan 

beban dalam laporan laba rugi. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena manfaat ekonomi dari persediaan di masa 

depan akan mengalir ke entitas dan dapat diukur 

dengan andal. 

11.3 Entitas harus mengukur nilai persediaan pada 

nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan 

dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan 

dan menjual. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena persediaan diukur berdasarkan nilai 

perolehan. 

Pengakuan  

11.17 Jika persediaan dijual, maka jumlah 

tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana 

pendapatan yang terkait diakui. 

Entitas tidak mengungkapkan berapa barang 

persediaan yang terjual sehingga sulit untuk 

menentukan kesesuaian dengan SAK ETAP. 

Penyajian  

4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset 

tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang;…. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas telah menyajikan asset lancar 

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 

Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena dalam 

neraca yang diterbitkan oleh toko Angel Store 

tidak mencakup pos-pos minimum yang 

disyaratkan. 

Pengungkapan  

4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan 

atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas 

pos yang disajikan: 

(a) kelompok aset tetap; 

(b) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak 

yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan 

dipercepat dan jumlah lainnya; 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

namun hanya untuk persediaan yang dimiliki 

untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 
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(c) persediaan yang menunjukkan secara terpisah 

jumlah dari: 

(i) persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam 

kegiatan usaha normal; 

(ii) persediaan dalam proses produksi untuk 

penjualan tersebut; 

(iii) bahan baku dan barang habis pakai yang 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian 

jasa;.. 

11.19 Entitas harus mengungkapkan: 

(a) kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk 

mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang 

digunakan; 

(b) total jumlah tercatat persediaan dan 

klasifikasinya yang tepat dengan entitas; 

(c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban 

selama periode; 

(d) jumlah penurunan nilai persediaan dan 

pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi 

sesuai dengan Bab 22; 

(e) jumlah tercatat persediaan yang diagunkan. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena tidak memenuhi seluruh kriteria yang 

disyaratkan 

Sumber : Analisis Penulis 

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. Berikut ini disajikan tabel 

yang menjabarkan kesesuaian pos asset tetap dan invetaris dengan ketentuan 

SAK ETAP. 
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Tabel 4.3 

Kesesuaian Pos Aset Tetap dan Inventaris dengan SAK ETAP 

Pos Aset Tetap dan Inventaris Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Aset Tetap dan Inventaris 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

15.15 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap 

pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK 

ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya 

perolehan atau harga pertukaran;…. Selisih antara 

nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui 

dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset 

Tetap”. 

Entitas tidak melakukan revaluasi asset 

tetap. 

15.6 Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus 

diukur sebesar biaya perolehan. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena telah diukur sebesar biaya perolehan. 

15.11 Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran 

dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset 

moneter dan asset nonmoneter, maka biaya 

perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) 

transaksi pertukaran tidak memiliki substansi 

komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima 

atau asset yang diserahkan tidak dapat diukur secara 

andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur 

pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. 

Entitas tidak memperoleh asset dengan cara 

melakukan pertukaran asset. 

15.14 Entitas harus mengukur seluruh aset tetap 

setelah pengakuan awal pada biaya perolehan 

dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi 

kerugian penurunan nilai. Entitas harus mengakui 

biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (cost of 

day-to-day servicing) dari aset tetap sebagai beban 

dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas tidak melakukan penyusutan 

asset. 

Pengakuan  

15.17 Beban penyusutan harus diakui dalam laporan 

laba rugi, kecuali Bab lain mensyaratkan biaya…. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas tidak menyusutkan asset yang 

dimilikinya sehingga tidak mengakui beban 

penyusutan. 

22.13 Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

sebuah aset (atau kelompok aset-lihat paragraf 

22.11) kurang dari jumlah tercatatnya, maka entitas 

harus menurunkan jumlah tercatat aset tersebut pada 

nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

Penurunan ini diakui sebagai rugi penurunan nilai. 

Entitas tidak menjual asset yang dimiliki. 

15.28 Entitas harus mengakui keuntungan atau 

kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap 

dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut 

dihentikan pengakuannya (kecuali Bab 17 Sewa 

menentukan lain untuk jual dan sewa-balik). 

Keuntungan tersebut tidak boleh diklasifikasikan 

sebagai pendapatan. 

Entitas tidak melakukan penghentian 

pengakuan asset. 

Penyajian  
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15.16 Surplus revaluasi aset tetap dalam ekuitas 

dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat 

aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini 

meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi 

pada saat penghentian atau pelepasan asset 

tersebut;.. 

Entitas tidak melakukan revaluasi asset. 

15.12 Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu 

asset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau 

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi 

di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 

kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset 

tetap tersebut. 

Entitas tidak melakukan sesuatu yang 

mengakibatkan diperpanjangnya umur 

ekonomis asset. 

Pengungkapan  

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah 

lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu 

relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi 

keuangan entitas. 

Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena 

entitas telah menyajikan pos, judul, dan sub 

jumlah lain dalam neraca. 

15.31 Entitas harus mengungkapkan untuk setiap 

kelompok aset tetap: 

(a) dasar pengukuran yang digunakan untuk 

menentukan jumlah tercatat bruto; 

(b) metode penyusutan yang digunakan; 

(c) umur manfaat atau tarif penyusutan yang 

digunakan; 

(d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan 

(agregat dengan akumulasi kerugian penurunan 

nilai) pada awal dan akhir periode; dan 

(e) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 

periode yang menunjukkan: 

(i) penambahan; 

(ii) pelepasan; 

(iv) kerugian penurunan nilai yang diakui atau 

dipulihkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan 

Bab 22 

Penurunan Nilai Aset; 

(v) penyusutan; 

(vi) perubahan lainnya. 

Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena 

entitas tidak melakukan penyusutan asset. 

15.32 Entitas juga harus mengungkapkan: 

(a) keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak 

milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang; 

(b) jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh 

aset tetap. 

Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena 

entitas tidak mengungkapkan masalah ini. 

Sumber : Analisis Penulis 
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4.2.2.2.Akuntansi Kewajiban 

1. 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. Tabel dibawah ini menjelaskan tentang 

kesesuaian antara pos utang dagang dengan ketentuan pada SAK ETAP. 

Tabel 4.4 

Kesesuaian Pos Utang Dagang dengan SAK ETAP 

Pos Utang Dagang Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Utang Dagang dengan 

SAK ETAP 

Pengukuran  

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara 

kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar 

dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk 

mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengukuran yang dilakukan 

menggunakan biaya historis telah sesuai 

dengan definisi biaya historis sesuai SAK 

ETAP 

Pengakuan  

2.35 Kewajiban diakui dalam neraca jika 

kemungkinan pengeluaran sumber daya yang 

mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan 

untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan 

jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan 

andal. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena adanya kemungkinan pengeluaran 

sumber daya untuk menyelesaikan 

kewajiban masa kini. 

Penyajian  

4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

Tidak sesuai dengan SAK ETAP karena 

dalam neraca yang diterbitkan oleh toko 

Angel Store tidak mencakup pos-pos 

minimum yang disyaratkan. 
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(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 
 
4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset 

tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi 

yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, 

kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas 

memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. 

Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua 

aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan 

likuiditasnya. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas telah menyajikan kewajiban 

jangka pendek. 

4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah 

lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu 

relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi 

keuangan entitas. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas telah menyajikan pos,judul, 

dan sub jumlah dalam neraca. 

Pengungkapan  

2.18 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya 

melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, 

pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut 

dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban 

menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan 

dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau 

membatalkan haknya. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena penyelesaian kewajiban masa kini 

melibatkan pembayaran kas. 

8.1……Catatan atas laporan keuangan berisi 

informasi sebagai tambahan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 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. 

Tidak Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas tidak melaporkan Catatan 

Atas Laporan Keuangan 

Sumber : Analisis Penulis 

4.2.2.3. Akuntansi Modal 

1. 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 
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entitas ini belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP karena entitas ini tidak 

menerbitkan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah tabel kesesuaian 

pos modal dengan ketentuan SAK ETAP. 

Tabel 4.5 

Kesesuaian Pos Modal dengan SAK ETAP 

Pos Modal Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Modal dengan SAK 

ETAP 

Pengukuran  

19.10 Penambahan modal disetor dicatat 

berdasarkan: 

(a) Jumlah uang yang diterima; 

(b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai 

transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur 

dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran 

saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai 

dengan kurs berlaku tanggal setoran. 

Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang 

asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik 

rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke 

mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs 

resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali 

akta pendirian atau keputusan pemerintah 

menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang 

asing yang timbul sehubungan dengan transaksi 

modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal 

dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan 

bukan merupakan unsur laba rugi. 

(c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang 

dikonversi menjadi modal. 

(d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan 

harga saham wajar yang disepakati Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga 

pasarnya; 

(e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; 

(f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), 

menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang 

diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi 

yang disetujui dewan komisaris atau nilai 

kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk 

barang. 

Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP namun 

hanya sebatas pada jumlah uang yang 

diterima, karena entitas tidak menerbitkan 

saham. 

Pengakuan  

19.10 Penambahan modal disetor dicatat 

berdasarkan: 

(a) Jumlah uang yang diterima; 

(b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai 

Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP namun 

hanya sebatas pada jumlah uang yang 

diterima, karena entitas tidak menerbitkan 

saham. 
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transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur 

dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran 

saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai 

dengan kurs berlaku tanggal setoran. 

Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang 

asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik 

rupiah atau mata uang asing lain harus dikonversi ke 

mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs 

resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali 

akta pendirian atau keputusan pemerintah 

menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang 

asing yang timbul sehubungan dengan transaksi 

modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal 

dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan 

bukan merupakan unsur laba rugi. 

(c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang 

dikonversi menjadi modal. 

(d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan 

harga saham wajar yang disepakati Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga 

pasarnya; 

(e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima; 

(f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), 

menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang 

diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi 

yang disetujui dewan komisaris atau nilai 

kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk 

barang. 

Penyajian  

19.8 Modal saham meliputi saham preferen, saham 

biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Pos modal 

lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan 

dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal 

disetor. 

Entitas tidak menerbitkan saham. 

19.12 Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai 

nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang 

diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar 

dari pada nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan 

pada akun Agio Saham. 

Entitas tidak menerbitkan saham. 

19.22 Penyajian modal dalam neraca dilakukan 

sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas 

dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan 

hubungan keuangan yang ada. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas tidak berbadan hukum 

sehingga tidak ada akta pendirian. 

19.23 Modal dasar, modal yang ditempatkan dan 

modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya 

saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam 

neraca. 

 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

kecuali untuk pos modal dalam bentuk 

saham, karena entitas tidak menerbitkan 

saham. 

Pengungkapan  

19.32 Informasi tiap jenis saham harus diungkap 

terpisah dalam catatan atas laporan keuangan, 

meliputi: 

(a) modal dasar; 

Entitas tidak menerbitkan saham. 
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(b) modal ditempatkan atau dipesan belum disetor 

(c) modal disetor; 

(d) harga nominal per lembar; 

(e) perubahan lembar saham tiap jenis saham dan 

saldo nilai 

rupiah per jenis saham selama periode akuntansi; 

(f) hak istimewa atau hak mendahului; 

(g) batasan khusus; 

(h) penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. 
19.26 Perubahan atas modal yang ditanam dalam 

tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena entitas tidak melaporkan Catatan 

Atas Lapora Keuangan. 

19.25 Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas 

saham preferen dengan hak dividen kumulatif, 

jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah 

keseluruhan dividen periode sebelumnya 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Entitas tidak menerbitkan saham sehingga 

tidak membayar dividen. 

19.35 Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti 

saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan 

secara terpisah, meliputi: 

(a) perubahan selama periode pelaporan; 

(b) batasan distribusi. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena tidak mengakui saldo laba. 

4.13 Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas 

mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca 

atau catatan atas laporan keuangan: 

(a) untuk setiap kelompok modal saham: 

(i) jumlah saham modal dasar; 

(ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor 

penuh; 

(iii) nilai nominal saham; 

(iv) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; 

(v) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat 

pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas 

dividen dan pembayaran kembali atas modal; 

(b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas. 

Entitas tidak berbentuk Perseroan Terbatas. 

8.1…Catatan atas laporan keuangan berisi informasi 

sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 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. 

Entitas tidak melaporkan Catatan Atas 

Laporan Keuangan. 

Sumber : Analisis Penulis 
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4.2.2.4..Laporan Laba Rugi 

1. 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, toko Angel Store tidak melakukan transaksi yang 

menimbulkan pendapatan dari sumber lain sehingga tidak dapat dibandingkan 

kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan 

kesesuaian antara pos pendapatan operasional dengan SAK ETAP. 

Tabel 4.6 

Kesesuaian Pos Pendapatan Operasional dengan SAK ETAP 

Pos Pendapatan Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pendapatan Operasional 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara 

kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar 

dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk 

mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengukuran yang dilakukan 

menggunakan biaya historis telah sesuai 

dengan definisi biaya historis sesuai SAK 

ETAP. 

Pengakuan  

20.26 Entitas harus mengakui pendapatan yang 

muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain 

yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen atas 

dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika: 

(a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang 

berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada 

Entitas tidak menggunakan asset yang 

menghasilkan bunga, royalti dan dividen. 
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entitas; dan 

(b) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara 

andal. 
20.27 Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar 

berikut: 

(a) bunga harus diakui secara akrual; 

(b) royalti harus diakui dengan menggunakan dasar 

akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang 

relevan; dan 

( c) dividen harus diakui ketika hak pemegang 

saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. 

Entitas tidak menerima pendapatan dalam 

bentuk bunga, royalty, maupun dividen. 

2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat 

langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika 

kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang 

berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara 

andal. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena telah sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Penyajian  

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam 

laporan keuangan sedangkan yang tidak material 

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau 

fungsi yang sejenis. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena telah memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Pengungkapan  
20.28 Entitas harus mengungkapkan: 

(a) kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai 

dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang 

diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian 

transaksi yang melibatkan penyediaan jasa; 

(b) jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui 

selama periode, termasuk pendapatan yang timbul 

dari: 

(i) penjualan barang; 

(ii) penyediaan jasa; 

(iii) bunga; 

(iv) royalty; 

(v) dividen; 

(vi) jenis pendapatan signifikan lainnya. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

hanya untuk jumlah kategori pendapatan 

yang timbul dari penjualan barang. 

Sumber : Analisis Penulis 

2. 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 
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dasar pengakuan yang disyaratkan menggunakan basis akrual sedangkan dasar 

pengakuan yang digunakan entitas ini sebagian besar menggunakan basis kas. 

Berikut ini disajikan tabel kesesuaian antara pos beban operasional dengan SAK 

ETAP. 

Tabel 4.7 

Kesesuaian Beban Operasional dengan SAK ETAP 

Pos Beban Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Beban Operasional 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara 

kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar 

dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk 

mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengukuran yang dilakukan 

menggunakan biaya historis telah sesuai 

dengan definisi biaya historis sesuai SAK 

ETAP. 

Pengakuan  

2.33 Entitas harus menyusun laporan keuangan, 

kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar 

akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai 

aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban 

(unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi 

definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos 

tersebut. 

Tidak Sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena Toko Angel Store menggunakan dasar 

kas. 

Penyajian  

5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub 

jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. 

5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam 

suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban 

dalam entitas, mana yang memberikan informasi 

yang lebih andal dan relevan 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena beban tidak diklasifikasikan 

berdasarkan sifat atau fungsi beban. 

Pengungkapan  

5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban 

berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi 

tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk 

penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan 

kerja. 

 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena beban tidak diklasifikasikan 

berdasarkan sifat atau fungsi beban. 
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28.6 Kompensasi personel manajemen kunci harus 

diungkapkan secara total. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena yang diungkapkan hanya kompensasi 

untuk personel manajemen pembantu saja. 

28.8 Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa, maka harus 

diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga 

informasi yang diperlukan tentang transaksi dan 

saldonya untuk memahami dampak potensial 

hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. 

Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan 

persyaratan pengungkapan dalam paragraf 28.6 

untuk mengungkapkan kompensasi personel 

manajemen kunci. Sekurang-kurangnya, 

pengungkapan harus meliputi: 

(a) jumlah transaksi; 

(b) jumlah saldo dan: 

(i) syarat dan kondisinya (termasuk apakah dijamin) 

dan sifat pembayaran yang disediakan dalam 

penyelesaian; dan 

(ii) rincian jaminan yang diberikan atau diterima; 

(c) penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait 

dengan jumlah saldo piutang; 

(d) beban yang diakui dalam periode yang berkaitan 

dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa. 

Sumber : Analisis Penulis 

3. 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. Berikut ini adalah tabel kesesuaian 

antara pos pajak penghasilan dengan SAK ETAP. 
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Tabel 4.8 

Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan dengan SAK ETAP 

Pos Pajak Penghasilan Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan dengan 

SAK ETAP 

Pengukuran  

2.3 1 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar: 

(a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara 

kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset 

pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar 

dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

(b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk 

mempertukarkan suatu aset, atau untuk 

menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena pengukuran yang dilakukan 

menggunakan biaya historis telah sesuai 

dengan definisi biaya historis sesuai SAK 

ETAP. 

Pengakuan  

24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh 

pajak penghasilan periode berjalan dan periode 

sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang 

telah dibayar untuk periode berjalan dan periode 

sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk 

periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan 

tersebut sebagai aset. 

Entitas tidak mengakui beban pajak karena 

pemilik bukan seorang Pengusaha Kena 

Pajak dan belum memiliki NPWP. 

Penyajian  

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam 

laporan keuangan sedangkan yang tidak material 

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau 

fungsi yang sejenis. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

jika berkaitan dengan beban pajak. 

Pengungkapan  

24.4 Entitas harus mengungkapkan secara terpisah 

komponen-komponen utama beban pajak 

penghasilan. 

Tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

jika berkaitan dengan beban pajak. 

Sumber : Analisis penulis 
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4.2.3 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 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 
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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 4.9

Kesesuaian Pos-pos dalam Laporan Keuangan dengan SAK ETAP

Sumber : Analisis Penulis 
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4.2.4 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 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. 
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BAB 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 

 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. 

 Untuk Para Pelaku UMKM 

Bagi para pelaku UMKM, penulis menyarankan untuk menggunakan SAK 

ETAP dalam melakukan pencatatan akuntansi agar dapat menghasilkan 
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laporan keuangan yang andal dan dapat bersaing dengan perusahaan besar 

lainnya. 

 Untuk Toko Angel Store 

Bagi pemilik toko Angel Store, penulis menyarankan untuk melakukan 

pencatatan transaksi yang terjadi setiap hari dengan lebih rapi dan terperinci 

agar laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan 

yang sesungguhnya dari toko Angel Store. Penulis juga menyarankan kepada 

pemilik untuk segera memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yakni membayar 

pajak. Selain itu, penulis menyarankan kepada pemilik toko agar 

menyusutkan asset yang dimilikinya sehingga nilai yang disajikan dalam 

laporan keuangan sesuai dengan kondisi barang tersebut. 

 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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