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ABSTRACT 

SMEs (known as small and medium entities) using the accounting standards for non-

accountable entities (known as Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik or SAK ETAP) as its accounting standards. SAK ETAP passed on May 19, 2009 by the 

Financial Accounting Standards Board (DSAK). Corporate entities belonging to public 

accountability, that do not have significant public accountanbility and publish general 

purpose financial statements for external users. Examples of external users is the owner who 

is not directly involved in business management, creditors, and credit rating agencies. 

The purpose of this study was to determine how the application SAK ETAP in 

accounting practices in SMEs Apotek "Tiga Dara". This is a qualitative research. Data were 

collected by conducting field research and library research, and then analyzed descriptively. 

The result is composed of three conditions. First, Apotek "Tiga Dara" SAK ETAP 

does not apply in its financial reporting. Second, the financial statements Apotek "Tiga Dara" 

not in accordance with SAK ETAP aspects of measurement, recognition, presentation and 

disclosure, due to lack of knowledge of the owner. Third, the financial statements Apotek 

"Tiga Dara" not in accordance with SAK ETAP in terms of qualitative. Fourth, in making the 

statement of income in accordance with SAK ETAP, the authors classify and add loads and 

the post has not been presented. 

Keywords: SAK ETAP, SMEs, Accounting Practices 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin marak hampir di seluruh negara 

dunia, yang dijembatani dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang 

semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan 

yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparasi 

tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, di mana 

cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak 

diperlukan pada masa sekarang ini (http://www.iaiglobal.or.id/prinsip_akuntansi/index.php?id=2) 

Pada saat ini terdapat empat pilar standar akuntansi di Indonesia, yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan, Standar Akuntansi Syari’ah, Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Masing-masing pilar 

dibuat untuk digunakan oleh pengguna yang berbeda sebagai acuan pembuatan laporan 

keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (berbasis IFRS) digunakan untuk perusahaan go 

public. Sedangkan Standar Akuntansi Syari’ah merupakan pengembangan dari PSAK umum, 

namun fokus pada basis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. PSAK ini digunakan oleh 

entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah (Dwi, 2011). Berbeda lagi dengan 

akuntansi pemerintahan, dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya 

menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan untuk perusahaan non go public 

atau yang biasa disebut dengan entitas tanpa akuntabilitas publik menggunakan SAK ETAP. 
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Dalam penelitian ini, berfokus pada SAK ETAP. SAK ETAP disahkan pada tanggal 

19 Mei 2009 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) diperuntukkan perusahaan 

non go public atau biasa disebut dengan entitas tanpa akuntabilitas publik. Perusahaan yang 

tergolong entitas akuntabilitas publik, yaitu tidak memiliki akuntabilis publik yang signifikan 

dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (General Purpose Financial 

Statement) bagi pengguna eksternal. Contoh dari pengguna eksternal adalah pemilik yang 

tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

SAK ETAP digunakan untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan menengah dalam 

penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal tanpa terperangkap dalam kerumitan 

standar akuntansi berbasis IFRS yang terdapat dalam PSAK. Walaupun cukup ringkas, tidak 

banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. SAK ETAP juga 

dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

Terdapat karakteristik agar laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Batasan atau 

definisi berbagai elemen, pos, atau objek statemen keuangan atau istilah yang digunakan 

dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan 

kesalahan interpretasi oleh pemakai yang dapat dilihat dari pengukuran (measurement), 

pengakuan (recognation), penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure) dari 

unsur-unsur laporan laba keuangan tersebut. Sedangkan karakteristik kualitatif laporan 

keuangan pada SAK ETAP adalah sepuluh karakteristik, yaitu dapat dipahami 

(understandability), relevan (relevance), materialitas (materiality), keandalan (reliability), 

substansi mengungguli bentuk (sebstance over form), pertimbangan sehat (prudence), 

kelengkapan (completeness), dapat dibandingkan (comparability), tepat waktu (timeliness), 

dan keseimbangan antara biaya dan manfaat (balance between benefit and cost). Karakteristik 

laporan keuangan ini merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 
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informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu berguna bagi pemakai 

laporan keuangan tersebut, juga agar mudah dibaca dan menjadi satu pemahaman bagi 

pembaca dan penggunanya. 

Dalam SAK ETAP, diatur lima laporan keuangan entitas secara lengkap, yakni 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya. Dikarenakan informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan 

periode sebelumnya untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan, maka laporan 

keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari 

setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. 

UMKM sebagai pengguna SAK ETAP merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, 

dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. 

Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai 

wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan 

peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, UMKM tidak dapat 

dipandang sebelah mata. 

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, 

namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, 

desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Bahkan pelaksanaan program 

pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, anggaran yang  diberikan kepada 
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UMKM yang sangat melimpah jumlah tiap tahunnya dinilai tidak efektif. Hal ini terbukti dari 

kenyataan bahwa sektor UMKM yang mampu menyediakan 99,46% lapangan pekerjaaan 

baru, namun kontribusinya baru 43,42% dari seluruh nilai transaksi perekonomian Indonesia 

setiap tahunnya. 

(http://www.neraca.co.id/harian/article/14620/Kondisi.UMKM.di.Indonesia.Sulit.Berkembang). 

Penelitian penerapan SAK ETAP sudah semakin banyak dibahas dalam penelitian-

penelitian di Indonesia. Sebagai contohnya, penelitian yang dilakukan Jevon Tanugraha 

(2012) yang melakukan penelitian dalam membantu PT. TDMN dalam bertransformasi acuan 

laporan keuangan dari penerapan PSAK Umum menjadi penerapan SAK ETAP dengan cara 

menyelesaikan masalah ketidaklengkapan laporan keuangan perusahaan dan rujukan 

mengembangkan kemitraan. Sedangkan Eri Kristanto (2011) meneliti tentang penerapan 

SAK ETAP pada UMKM pengrajin Rotan di kabupaten Sukoharjo. Peneliti bertujuan untuk 

mengetahui persepsi, penerapan dan kendala-kendala yang dialami UMKM pengrajin Rotan 

di Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan SAK ETAP, dan sebagainya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Dengan lebih berfokus pada penerapan aspek pengukuran, pengakuan, penyajian, dan 

pengungkapan serta karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam 

SAK ETAP. Penulis mengkhususkan mendalami laporan laba rugi suatu UMKM. Karena 

laporan laba rugi dasar laporan keuangan yang harus benar dan kokoh sebelum lanjut ke 

laporan keuangan berikutnya. Bagi UMKM laporan laba rugi sangat penting bagi UMKM 

tersebut. Dengan hanya melihat laporan laba rugi, perusahaan bisa mengevaluasi kinerja 

perusahaan di masa lalu yaitu dengan membandingkan laba dengan perusahaan yang sejenis, 

perusahaan juga dapat memprediksi kinerja di masa depan, dan dapat membantu mengukur 

resiko atau ketidakpastian (Wegandt, Kieso, and Warfield, 2011). Biasanya, pemilik UMKM 

juga hanya ingin mengetahui apakah selama periode berjalan usaha yang dijalankan 
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mengalami keuntungan atau kerugian. Jadi, pemilik sangat bergantung pada pencatatan laba 

rugi yang dicatat selama usaha berjalan.  

Kendala yang dialami oleh UMKM saat ini adalah laporan laba rugi yang dicatat oleh 

UMKM sangat sederhana tanpa mengikuti standar dan acuan yang telah diatur SAK ETAP. 

Bahkan masih banyak pemilik UMKM yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang 

SAK ETAP. Begitu pula yang dialami UMKM Apotek “Tiga Dara” yang berlokasi di Jakarta 

Selatan. Penyusunan laporan laba rugi yang dicatat sangat sederhana. Pencatatan laporan 

keuangan dilakukan hanya sesuai pengetahuan umum pemilik saja. Hal ini disebabkan karena 

pengetahuan pemilik UMKM tentang penyusunan laporan keuangan terbatas, maka hanya 

ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian saja. Oleh karena itu, pencatatan 

pemasukan harian diasumsikan sebagai pendapatan operasional, sedangkan pengeluaran 

harian diasumsikan sebagai rincian dari beban pokok penjualan dan beban operasional. 

Menurut penulis, UMKM Apotek “Tiga Dara” ini sangat berpotensi untuk lebih 

memajukan usahanya dari saat ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat baik yang 

bertempat tinggal di lokasi sekitar penjualan bahkan yang di luar kota sekalipun yang 

membeli obat pada Apotek tersebut dikarenakan harga jual produk lebih murah dari 

kompetitor lain dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap racikan obat di UMKM ini 

tinggi. Apotek “Tiga Dara” mempunyai target pemasaran kepada konsumen yang kondisi 

ekonominya menengah kebawah. 

Penulis sangat menyayangkan atas terjadinya kendala tersebut yang seharusnya dapat 

teratasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menarik melakukan penelitian sejenis yaitu 

menerapkan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan serta karakteristik 

kualitatif atas penyusunan laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK ETAP dengan 

menggunakan laporan keuangan Apotek “Tiga Dara” pada tahun 2012 sebagai dasar 
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pembuatannya.  Maka, penulis mengambil judul Penelitian “Analisa Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) atas 

Laporan Laba/Rugi pada UMKM Apotek Tiga Dara”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagi berikut : 

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan yang dilakukan oleh Apotek 

“Tiga Dara”? 

2. Apakah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi sudah sesuai dengan SAK 

ETAP dari aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya? 

3. Apakah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi sudah memenuhi 

karakteristik kualitatif SAK ETAP (dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

dibandingkan)? 

4. Bagaimana format laporan keuangan khususnya laporan laba rugi Apotek “Tiga 

Dara” menurut SAK ETAP? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Untuk membuat penelitian ini lebih tepat dan akurat, penulis membatasi ruang 

lingkup penelitian, yaitu hanya menganalisa laporan laba rugi selama satu periode yaitu tahun 

2012 dan UMKM yang tergolong usaha kecil, yaitu dengan omzet antara Rp 300.000.000 – 

Rp 2.500.000.000 per tahunnya dan belum menerapkan SAK ETAP berdasarkan aspek 

pengukuran, pengakuan, penyajian serta pengungkapan dan karakteristik kualitatifnya di 
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daerah Jakarta Selatan. Karakteristik kualitatif yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur laporan keuangan hanya karakteristik utama, yaitu dapat dipahami, relevan, 

kenadalan dan dapat dibandingkan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi penyusunan laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang 

dibuat oleh Apotek “Tiga Dara”. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan standar akuntansi keuangan dari 

aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan di Apotek “Tiga Dara” 

dengan SAK ETAP.  

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan standar akuntansi keuangan dari 

aspek karakteristik kualitataif (dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

dibandingkan) di Apotek “Tiga Dara” dengan SAK ETAP.  

4. Untuk membuat format laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK ETAP untuk 

Apotek “Tiga Dara”. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi UMKM 

Bagi UMKM, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

yang baik bagi UMKM untuk menerapkan SAK ETAP berdasarkan aspek 

pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya serta karakteristik kualitatif 

laporan keuangan khususnya pada laporan laba rugi sebagai acuan yang benar untuk 

melakukan pencatatan diperiode berikutnya, berguna sebagai dasar pengambilan 

keputusan dan juga sebagai perhitungan pajak untuk UMKM pada PP no 46 tahun 

2013. 

2. Bagi Penulis 

Bagi penulis, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperdalam ilmu 

pengetahuannya yang telah didapat sebelumnya selama diperkuliahan. Selain itu, 

diharapkan pula penulis dapat membantu UMKM yang bersangkutan dalam 

melakukan penyusunan khususnya laporan laba rugi sesuai dengan SAK ETAP 

berdasarkan aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya serta 

karakteristik kualitatif laporan keuangan secara benar. 

3. Bagi Bank 

Bagi Bank, dengan dilakukannya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

bahwa dengan penerapan SAK ETAP berdasarkan aspek pengukuran, pengakuan, 

penyajian dan pengungkapannya serta karakteristik kualitatif laporan keuangan 

khususnya laporan laba rugi dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit untuk 

UMKM yang bersangkutan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran penelitian secara umum yang menjelaskan tentang latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Bab ini membahas teori penelitian sebagai landasan untuk analisis di bab selanjutnya. 

Teori yang dibahas adalah mengenai laporan keuangan, standar akuntansi yang secara 

umum, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Aakuntabilitas Publik, dan 

pembahasan tentang UMKM. Selain itu, di akhir bab ini dipaparkan mengenai 

penelitian sebelumnya dan rerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan lebih spesifik tentang bagaimana penulis melakukan penelitian 

ini, dimulai dari pemilihan obyek penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum obyek yang diteliti, analisis dan 

pembahasan dari tentang hasil penelitian yang didapat, serta implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti untuk 

UMKM Apotek “Tiga Dara” dan juga untuk pengembangan penelitan selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku, jurnal, maupun bahan seminar 

yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Laporan Keuangan 

 2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

  Dalam PSAK 1 (revisi 2009) pada paragraf 10 tahun 2012, laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang terdapat pada laporan 

keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa 

depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara 

kas. 

 

 2.1.2. Komponen Laporan Keuangan Lengkap 

  Menurut PSAK 1 (revisi 2009) pada paragraf 11, laporan keuangan lengkap 

terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 
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c. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

d. Laporan arus kas selama periode 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.3. Manfaat Laporan Keuangan  

    Menurut Weygandt, Kimmel dan Kiesso (2012) tujuan laporan keuangan 

adalah: 

1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi 

maupun kredit 

2. Memberikan informasi yang berguna dalam menaksir prospek arus kas 

3. Memberikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, hak 

kepemilikan akan sumber daya tersebut serta perubahan yang terjadi. 

 

2.1.4. Pengguna Laporan Keuangan  

 Terdapat dua kelompok besar yang menggunakan informasi laporan keuangan 

(Weygandt, Kimmel and Kiesso, 2012), yaitu: 
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a. Pengguna internal 

Pengguna internal informasi laporan keuangan yaitu individual sebuah 

perusahaan yang merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan binis. Yang 

terdiri dari marketing managers, production supervisors, finance directors, dan 

company officers. Pengguna internal membutuhkan informasi secara terperinci 

secara tepat waktu. Manajer akuntansi memberikan laporan internal untuk 

membantu pengguna dalam membuat keputusan untuk perusahaan. Contohnya, 

membandingan keuangan untuk alternatif operasi, proyeksi pendapatan dari 

penjualan baru dan perkiraan kebutuhan kas untuk tahun depan. 

b. Pengguna eksternal 

Pengguna eksternal yaitu individual dan kelompok diluar perusahaan yang 

membutuhkan informasi laporan keuangan tentang suatu perusahaan. Dua jenis 

yang sangat membutuhkan adalah investor dan kreditur.  Investor (pemilik) 

menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan apakah membeli, 

menahan atau menjual saham kepemilikan perusahaan tersebut. Kreditur (seperti 

pemasok dan pihak bank) menggunakan informasi laporan keuangan untuk 

mengevaluasi resiko dari pemberian kredit dan peminjaman uang. Laporan 

keuangan menyediakan ekonomi dan informasi keuangan untuk investor, kreditur 

dan pengguna eksternal lainnya. Kebutuhan informasi pengguna eksternal 

bervariasi. Contohnya, Otoritas Perpajakan, ingin mengetahui apakah perusahaan 

mematuhi undang-undang perpajakan. Badan hukum, ingin mengetahui apakah 

perusahaan tersebut beroprasi dalam aturan yang ditentukan. Pelanggan, tertarik 

pada apakah perusahaan akan terus mematuhi jaminan produk dan mendukung lini 

produk. Serikat buruh, ingin mengetahui apakah perusahaan dapat membayar 

kenaikan upah dan manfaat bagi anggota serikat. 
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2.2. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

 2.2.1. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa   

Akuntabilitas Publik 

  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) merupakan suatu standar yang dikeluarkan oleh IASB (International 

Accounting Standard Board) yang telah diadopsi oleh IAI di Indonesia yang 

dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam beberapa hal SAK 

ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan 

PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat 

mata dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar 100 halaman 

dengan menyajikan 30 bab. 

 SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for Small Medium 

Enterprises dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih 

ringkas. SAK ETAP masih memerlukan professional judgement namun tidak 

sebanyak untuk PSAK IFRS. Karakteristik SAK ETAP menurut IAI (2011) 

adalah sebagai berikut : 

1. Stand Alone Accounting Standard  (tidak mengacu ke SAK umum) 

2. Mayoritas menggunakan historical cost concept 

3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil dan 

menengah 

4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK non-ETAP yaitu 

alternatif yang dipilih adalah alternatif yang sederhana, 

penyederhanaan pengakuan dan pengukuran serta pengurangan 

pengungkapan. 
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5. Tidak akan berubah selama beberapa tahun 

 

 2.2.2. Pengertian Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) 

  Yang termasuk small and medium-sized enterprises adalah menurut SAK 

ETAP (Mei 2009) pada paragraf 1.1: 

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 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. 

Lebih spesifik lagi yaitu dalam Surat Edaran mengenai SAK ETAP yang 

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) nomor 06/BL/2010, 

disebutkan kriteria entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga 

tidak dapat menggunakan SAK ETAP adalah sebagai berikut:  

a. Yang melakukan kegiatan di pasar modal, yaitu bursa efek, lembaga kliring 

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek 

yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perusahaan efek 

yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang menjadi 

anggota bursa efek, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai 

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



30 
 

manajer investasi, perusahaan pemeringkat efek dan lembaga penilaian harga 

efek.  

b. Yang menghimpun dana masyarakat melalui penawaran umum efek di pasar 

modal (emiten).  

c. Yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi 

meliputi reksa dana, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, dan kontrak 

investasi kolektif dana investasi real estate.  

d. Lembaga keuangan non-bank yang merupakan perusahaan asuransi dan atau 

reasuransi, pialang asuransi dan atau reasuransi, dana pensiun, perusahaan 

pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pembiayaan 

sekunder perumahan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan perusahaan 

penjaminan.  

  Entitas-entitas yang telah disebutkan merupakan entitas yang memiliki 

akuntabilitas publik yang signifikan sehingga SAK ETAP tidak dapat digunakan, 

melainkan harus menggunakan standar akuntansi lain yang berlaku. Hal ini 

mengindikasikan bahwa selain entitas yang disebutkan di atas, maka entitas tersebut 

menggunakan SAK ETAP. 

 

 2.2.3. Pengakuan Dalam SAK ETAP 

Pada paragraf 2.24, dijelaskan bahwa 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 : 
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a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut 

akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan 

b. 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 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. 
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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. 

 

2.2.4. Pengukuran Dalam SAK ETAP  

Pada paragraf 2.30, dijelaskan bahwa 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: 

a. 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. 

b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset, 

atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang 

berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi 

dengan wajar. 
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2.2.5. Penyajian dan Pengungkapan Dalam SAK ETAP 

  1. Penyajian Wajar 

Dijelaskan pada paragraf 3.2, 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 laporan 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 

Dijelaskan pada paragraf 3.3, 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 

Dijelaskan pada paragraf 3.4, pada saat  menyusun  laporan keuangan, 

manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas 

kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas  mempunyai 

kelangsungan  usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas 
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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 

Dijelaskan pada paragraf 3.5, 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 : 

a. Fakta tersebut; 

b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; 

dan  

c. 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. 

5. Penyajian Yang Konsisten 

Dijelaskan pada paragraf 3.6, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 

laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: 
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a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 

perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan 

menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan 

penerapan kebijakan akuntansi; atau 

b. 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: 

a. Sifat reklasifikasi; 

b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan 

c. Alasan reklasifikasi 

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus 

mengungkapkan: 

a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan 

b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif 

direklasifikasi. 

6. Informasi Komparatif 

Dijelaskan pada paragraf 3.9, 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 

Dijelaskan pada paragraf 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. 

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 faktor penentu. 

8. Laporan Keuangan Lengkap 

Dijelaskan pada paragraf 3.12, laporan keuangan entitas meliputi: 

a. Neraca 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: 

(i) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 

(ii) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; 

d. Laporan arus kas; dan 

e. 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 pada 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 

Dijelaskan pada paragraf 3.16, entitas harus mengidentifikasikan secara 

jelas setiap 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: 

a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak 

laporan periode terakhir; 

b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana 

yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; 

c. Mata uang pelaporan 

d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan 

keuangan. 

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini  dalam catatan atas 

laporan keuangan: 

a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang 

terdaftar; 

b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.   
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2.2.6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan SAK ETAP 

1. Dapat dipahami (Understandability) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.2, pengertian 

understandability adalah kualitas penting informasi yang diberikan dalam 

laporan keuangan sebaiknya disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh 

pengguna.  Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan 

untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun 

demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak 

sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan 

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna 

tertentu. 

 

2. Relevan (Relevance) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.3, pengertian relevance  

adalah agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna 

untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika 

dapat mempengaruhikeputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

 

3. Materialitas (Materiality) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.4, pengertian materiality  adalah 

informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 
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dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 

besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari 

kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan 

kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar 

mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas 

suatu entitas.  

 

4. Keandalan (Reliability) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.5, pengertian reliability  adalah 

agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan 

penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui 

pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil 

tertentu.  

 

5. Substansi mengungguli bentuk (Substance Over Form) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.6, pengertian substance over form  

adalah 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. 

 

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



40 
 

6. Pertimbangan yang sehat (Prudence) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.7, pengertian prudence  adalah 

ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan 

keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa 

dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam 

menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-

hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan 

kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan 

yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. 

Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. 

 

7. Kelengkapan (Completeness) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.8, pengertian completeness  

adalah agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu 

tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

 

8. Dapat dibandingkan (Comparability) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.9, pengertian comparability  

adalah pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 
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Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari 

transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. 

Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, 

perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. 

 

9. Tepat Waktu (Timeliness) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.10, pengertian timeliness  adalah 

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 relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan 

informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan 

keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. 

 

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat (Balance Between Benefit And 

Cost) 

Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.11, pengertian balance between 

benefit and cost adalah manfaat informasi seharusnya melebihi biaya 
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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. 

 

2.3. Laporan Laba Rugi  

2.3.1. Laporan Laba Rugi Secara Umum 

 Menurut Weygandt, Kimmel dan Kiesso (2011) laporan laba rugi adalah 

laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan 

profitabilitas, nilai investasi, dan kredit. Hal ini memberikan informasi kepada 

investor dan kreditor dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas 

masa depan. 

 Transaksi pendapatan, biaya, keuntungan, dan rugi menghasilkan laba bersih. 

Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Metode pengukuran 

pendapatan, pendekatan transaksi, berfokus pada kegiatan-kegiatan yang terkait yang 

telah terjadi selama periode tersebut. Pernyataan lebih lanjut dapat mengklasifikasikan 

pendapatan dengan pelanggan, lini produk, atau fungsi operasi dan non-operasi, dan 

terus, dihentikan. Dua unsur utama dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 

a. Laba, kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus 

masuk atau perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari 

pemegang saham. 
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b. Beban, penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus 

keluar atau pengurangan aset atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan 

penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang 

saham. 

 

Berikut format laba rugi secara umum: 

Tabel 2.1  

Contoh Laporan Laba Rugi Menurut PSAK 

Sumber: Kieso and Weygandt, J.J. Kimmel, P.D. Financial Accounting (IFRS ed). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Name of the corporate 

Income Statement 

The end of period xxx 

Net Sales   xxx  

Cost of goods sold:     

        Begining Inventory xxx    

        Purchase xxx    

        Cost of Good Available Sold  xxx   

        Ending inventory  (xxx)   

        COGS   (xxx)  

   Gross Profit    xxx 

Selling expense    (xxx) 

Administrative expenses    (xxx) 

Other income and expense    (xxx) 

   Income from operations    xxx 

Interest expense    (xxx) 

   Income before income tax    xxx 

Income tax    (xxx) 

   Net income for the year    xxx 

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



44 
 

2.3.2. Laporan Laba Rugi Menurut SAK ETAP (Mei, 2009) 

 Menurut SAK ETAP laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara 

penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari 

laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP 

tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi 

aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil 

dari penerapan matching concept. 

 Menurut SAK ETAP pada paragraf 5.2, laporan laba rugi memasukkan semua 

pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP 

mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi 

atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian 

terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam 

periode terjadinya perubahan. 

 Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos 

sebagai berikut (paragraf 5.3): 

a. Pendapatan 

b. Beban keuangan 

c. Bagian laba atau rigi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas 

d. Beban pajak 

e. Laba atau rugi neto 

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba 

rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas 

(paragraf 5.4). 
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Entitas tidak boleh menyaikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan 

beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun catatan atas 

laporan keuangan (paragraf 5.5). 

1. Analisis Beban 

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat 

atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal 

dan relevan. 

a. Analisis menggunakan sifat beban 

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi 

berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya 

transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali 

antara berbagai fungsi dalam entitas. 

b. Analisis menggunakan fungsi beban 

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian 

dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau 

aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan 

biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya. 

 Berikut ini disajikan contoh laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK ETAP. 
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Tabel 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) 

 

 2.3.2.1. Unsur-unsur Laporan Laba Rugi 

   Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan 

pengukuran laba adalah pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban 

didefinisikan pada SAK ETAP lebih lanjut sebagai berikut: 

   2.3.2.1.1. Pendapatan 

   Pada paragraf 20.1, dijelaskan bahwa pendapatan akan muncul 

sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut: 

a. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan 

produksi atau dibeli untuk dijual kembali); 
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b. Pemberian jasa; 

c. Kontrak kontruksi 

d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, 

royalti atau dividen. 

 Pendapatan atau penghasilan lain yang muncul dari beberapa 

transaksi dan kejadian lain berikut ini: 

a. Perjanjian sewa 

b. Dividen yang timbul dari investasi yang dihitung dengan 

menggunakan metode ekuitas 

c. Perubahan nilai wajar investasi pada efek tertentu, atau 

pelepasannya. 

d. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, pengakuan, 

penyajian, dan pengungkapan pos pendapatan opeasional dalam 

SAK ETAP. 

 

Tabel 2.3 

Pos Pendapatan Operasional Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.31 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: 

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



48 
 

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 

 

2.3.2.1.2. 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. 
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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. 

 

Tabel 2.4 

Pos Beban Pokok penjualan dan Beban Operasional Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.31 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 tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas 

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 
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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 

 

2.3.2.1.3. Pajak Penghasilan 

Pada paragraf 24.2, dijelaskan bahwa pajak penghasilan 

termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar 

penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak, 

misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh 

entitas anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas 

pelapor. 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pengukuran, 

pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos pajak penghasilan dalam 

SAK ETAP. 

 

Tabel 2.5 

Pos Pajak Penghasilan Menurut SAK ETAP 

Pengukuran 

2.31 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 
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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. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

 2.4.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dunia 

usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro, kecil dan menengah 

berasaskan: 

a. Kekeluargaan 

b. Demokrasi ekonomi 

c. Kebersamaan 

d. Efisiensi berkeadilan 

e. Berkelanjutan 

f. Berwawasan lingkungan 

g. Kemandirian 
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h. Keseimbangan kemajuan 

i. Kesatuan ekonomi nasional 

 

2.4.2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, 

kriteria UMKM adalah sebagai berikut: 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. Kriterianya adalah: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

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

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

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

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

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

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

 

Tabel 2.6 Kriteria UMKM 

No Uraian Kriteria 

Asset Omzet (Tahunan) 

1 Usaha Mikro Maks Rp 50 jt Maks Rp 300 jt 

2 Usaha Kecil >Rp 50 jt – Rp 500 jt >Rp 300 jt – Rp 2,5M 

3 Usaha Menengah >Rp 500 jt – Rp 10M >Rp 2,5M – Rp 50M 

Sumber : Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 
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2.5. Penelitian terdahulu 

Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu (1) 

Judul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik 

pada PT. TDMN 

Peneliti Jevon Tanugraha 

Tujuan 

Penelitian 

Membantu PT. TDMN dalam bertransformasi acuan laporan keuangan dari 

penerapan PSAK Umum menjadi penerapan SAK ETAP dengan cara 

menyelesaikan masalah ketidaklengkapan laporan keuangan perusahaan dan 

rujukan mengembangkan kemitraan. 

Metode 

Penelitian 

Wawancara dengan pihak yang terkait, yakni auditor eksternal perusahaan yang 

terlibat dalam penelitian dan dokumentasi, berupa proses pengumpulan data-data 

berupa dokumen, catatan dan arsip perusahaan. 

Rumusan 

Masalah 

1. Apakah laporan keuangan PT TDMN sudah memadai untuk 

bertransformasi ke SAK ETAP? 

2. Bagaimana penyajian laporan keuangan PT TDMN? 

Hasil 

Penelitian 

Laporan keuangan PT TDMN sudah memadai karena pelaporannya sudah sesuai 

dengan SAK ETAP. Tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif info 

dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan 

tersebut telah disusun secara konsisten berdasarkan dasar akrual dan 

kelangsungan usaha. Pelaporan keuangan tidak lengkap, karena hanya membuat 

Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan keuangan sudah disajikan secara wajar 

dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Penyajian laporan keuangan sudah baik 

karena sudah dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya sesuai yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan 
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hanya periode Januari hingga Agustus 2011 karena dari pihak perusahaan 

mengalami masalah keterlambatan pembuatan laporan keuangan. Laporan 

keuangan PT TDMN yang tidak lengkap karena laporan keuangan tersebut 

hanya digunakan untuk pelaporan pajak perusahaan, hal itu menyebabkan tidak 

dapat diketahui aktivitas operasi dari laporan keuangan masing-masing akun. 

Adanya keterbatasan data-data yang dapat dipublikasikan oleh PT TDMN.  

Sumber: Analisis Peneliti 

 

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu (2) 

Judul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) pada UMKM Pengrajin Rotan di Desa Trangsan 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo 

Peneliti Eri Kristanto 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mengetahui persepsi, penerapan dan mengenai kendala-kendala yang 

dihadapi UMKM pengrajin rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 

Kabupaten Sukoharjo mengenai SAK ETAP 

Metode 

Penelitian 

Observasi proses ketika terjadi transaksi dan melakukan proses pencatatan yang 

dilakukan oleh pemilik usaha rotan, wawancara dan dokumentasi 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimanakah persepsi UMKM pengrajin rotan di Desa Trangsan 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo mengenai SAK ETAP? 

2. Bagaimanakah penerapan SAK ETAP pada UMKM pengrajin rotan di 

Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo? 

3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP 

pada UMKM pengrajin rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 
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Kabupaten Sukoharjo? 

Hasil 

Penelitian 

Persepsi UMKM mengenai SAK ETAP masih kurang, dalam menyusun laporan 

keuangan UMKM belum sepenugnya mematuhi dan sesuai dengan SAK ETAP 

dan kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan 

kurangnya pengettahuan secara teknis. 

Sumber: Analisis Peneliti 

 

 Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu (3) 

Judul Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya 

Dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum Di Banjarmasin 

 

Peneliti Rusmanto 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik kualitatif laporan keuangan 

yang terdiri dari: dapat dipahami, relevansi, keandalan dan dapat 

diperbandingkan secara simultan dan parsial terhadap penggunaan laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan kredit oleh pihak bank-bank umum di 

Kota Banjarmasin 

Metode 

Penelitian 

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner terstruktur yang langsung 

ditujukan kepada responden, yaitu 32 buah perusahaan yang menerima kredit 

dari bank dengan jumlah kredit pada 12 buah bank umum di wilayah Kota 

Banjarmasin. Kemudian untuk melengkapi dan mengecek kebenaran jawaban 

yang diberikan melalui kuisioner dilakukan wawancara dan observasi 

Rumusan 

Masalah 

Apakah karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari: dapat 

dipahami, relevansi, keandalan dan dapat diperbandingkan secara simultan dan 
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parsial berpengaruh positif terhadap penggunaan laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan kredit oleh pihak bank-bank umum di Kota 

Banjarmasin? 

Hasil 

Penelitian 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif 

laporan keuangan berupa dapat dipahami, relevansi, keandalan dan dapat 

diperbandingkan secara simultan dan parsial berpengaruh positif 

terhadap penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan 

kredit oleh bank-bank umum di Kota Banjarmasin dapat diterima.  

2. Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah dapat 

diperbandingkan karena mempunyai nilai t hitung paling besar. Dari 

hasil penelitian ini diketahui bahwa pada saat calon debitur mengajukan 

permohonan kredit, laporan keuangan yang dilampirkan minimal untuk 

dua periode akuntansi sehingga pihak bank dapat mengetahui kinerja 

perusahaan berdasarkan laporan keuangan baik untuk periode yang lalu, 

saat sekarang maupun dimasa yang akan datang. Selain itu pihak analisis 

kredit dapat melihat kekonsistenan penerapan dan penyajian laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK. Oleh karena itu variabel dapat 

diperbandingkan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 

penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan kredit oleh 

pihak bank-bank umum di Kota Banjarmasin. 
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2.6. Rerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini dilakukan pada UMKM Apotek “Tiga Dara”. Peneliti akan 

melakukan tinjauan langsung ke Apotek “Tiga Dara” yang berlokasi di Jl. Gandaria 1 Gang 

H. Aom RT 01 RW 08 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. Tinjauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi 

yang dijalankan oleh UMKM tersebut. Terpilihnya UMKM Apotek “Tiga Dara” karena ini 

UMKM tersebut berpotensi untuk lebih memajukan usahanya dari saat ini. Hal tersebut 

terlihat dari banyaknya masyarakat baik yang bertempat tinggal di lokasi sekitar penjualan 

bahkan yang di luar kota sekalipun yang membeli obat pada Apotek tersebut dikarenakan 

harga jual produk lebih murah dari kompetitor lain. Masyarakat yang kelas ekonominya 

menengah kebawah yang bertempat tinggal sekitar lokasi penjualan, sangat bergantung pada 

Apotek “Tiga Dara” ini.  

Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus, yaitu studi yang mendalam, analisis 

kontekstual tentang hal-hal yang berkaitan dengan situasi disuatu organisasi. Studi kasus 

juga sebagai teknik pemecahan masalah, yaitu sulit karena keengganan perusahaan untuk 

mengungkapkan masalah mereka. Studi kasus yang bersifat kualitatif, yang bagaimanapun, 

berguna dalam penerapan solusi untuk masalah saat mendatang yang didasarkan pada 

pengalaman pemecahan masalah masa lalu. Solusi tersebut juga berguna dalam hal-hal 

tertentu, dan menghasilkan teori-teori lebih lanjut untuk pengujian empiris (Sekaran dan 

Bougie, 2010). Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama di bulan Juni 2013. 
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3.2. Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Jenis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), data primer adalah  mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti untuk tujuan tertentu suatu 

penelitian. Data primer ini berupa Laporan Keuangan pada tahun 2012 yang 

disusun oleh UMKM Apotek “Tiga Dara”. 

b. Data Sekunder  

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), data sekunder adalah mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti. Seperti data internal 

dan eksternal organisasi dan dapat diakses melalui internet atau informasi yang 

dipublikasikan. Data sekunder ini berupa Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang digunakan untuk acuan dalam melakukan 

penelitian. 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Dokumentasi 

Metode utama dalam memperoleh data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dengan metode dokumentasi, dengan mempelajari dokumen dari 

data-data yang di peroleh UMKM Apotek “Tiga Dara” berupa Laporan 
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Keuangan 2012 yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

 

b. Wawancara 

Metode wawancara sebagai pelengkap data sekunder untuk 

menganalisis data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung 

dengan bagian yang tepat untuk dapat menjawab masalah yang 

dibutuhkan untuk analisis. Wawancara dilakukan pada pemilik 

UMKM Apotek “Tiga Dara” yang merangkap sebagai pencatat 

laporan keuangan. 

 

c. Studi Pustaka 

Adalah metode yang digunakan dalam keseluruhan proses penelitian 

sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai 

macam pustaka yang relevan, seperti:  

1) Jurnal, penelitian ilmiah terdahulu dan literatur yang terkait dengan 

masalah dan tujuan yang akan dibahas. 

2) Buku-buku dan literatur tertulis lainnya yang dapat menunjang 

penelitian. 

3) Beberapa sumber data resmi mengenai penelitian melalui media 

elektronik maupun media cetak serta website resmi dari internet. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2010) studi deskriptif dilakukan dilakukan agar 

peneliti mampu memahami karakteristik kelompok pada situasi tertentu dengan tetap 

berpikir secara sistematis, lengkap dan akurat yang bertujuan untuk menggambarkan 

aspek yang relevan dari sikap dan kegiatan individu, organisasi atau perusahaan. Jadi 

metode deskriptif dilakukan dengan meneliti suatu kelompok objek dalam situasi tertentu 

untuk mendapatkan gambaran secara sistematis mengenai fakta yang akurat. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif, 

yaitu data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar yang tidak terlalu menggunakan 

perhitungan secara statistik. Dengan memilih dan memfokuskan pada satu objek 

penelitian sebagai data utama, maka peneliti melakukan studi kasus di objek penelitian 

tersebut. Peneliti juga menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif, yaitu 

data yang berbentuk angka atau perhitungan. Data tersebut adalah penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

Peneliti melakukan tinjauan ke UMKM untuk melihat praktik akuntansi yang terjadi 

di UMKM. Data dan informasi yang ada dianalisis sehingga pada akhirnya akan 

menghasilkan penerapan, kesimpulan dan saran atas apa yang diteliti. Proses analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan praktik akuntansi yang terjadi di UMKM “Tiga 

Dara” untuk setiap akun laporan keuangannya khususnya pada laporan laba rugi. Praktik 

akuntansi tersebut kemudian akan dianalisis apakah telah sesuai dengan ketentuan SAK 

ETAP yang relevan untuk UMKM, atau tidak. 
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Bilamana tidak tercapai kesesuaian antara praktik akuntansi yang terjadi di UMKM 

“Tiga Dara” dengan aturan SAK ETAP, maka akan dilakukan penerapan akuntansi yang 

sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan aspek pengukuran, pengakuan, penyajian dan 

pengungkapan serta karakteristik kualitatif dan ditambahkan mengenai penjelasan-

penjelasan yang dapat menjadi koreksi untuk UMKM “Tiga Dara” selanjutnya dalam 

menyusun laporan keuangan khususnya laba rugi. 

 

3.4. Langkah-langkah Analisis Penerapan Laporan Laba Rugi SAK ETAP pada Apotek 

“Tiga Dara” 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam analisis 

penerapan laporan laba rugi sesuai dengan SAK ETAP pada Apotek “Tiga Dara”: 

1. Analisis laporan keuangan yang dibuat oleh Apotek “Tiga Dara” tahun 2012 dan 

dibandingkan dengan SAK ETAP 

2. Identifikasi dan mengetahui penyebab terjadinya perbedaan yang ada 

3. Memberikan saran berupa pembuatan pembentukan format laporan laba rugi 

sesuai dengan SAK ETAP, yaitu sebagai berikut: 

Nama Usaha 

LAPORAN LABA RUGI 

Per 31 “Bulan” “Tahun” 

Penjualan Bersih                                                                    xxx 

HPP                                                                                      xxx 

Laba Kotor                                                                                              xxx 

Biaya Operasional : 

Biaya Pembelian Obat                            xxx 

Biaya Peralatan                                     xxx 
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Biaya Perlengkapan                               xxx 

Biaya Gaji                                            xxx 

Biaya Transportasi                                 xxx 

Biaya Listrik                                         xxx 

Beban Depresiasi                                   xxx 

Total Biaya Operasional                                                                          (xxx) 

Laba Usaha                                                                                              xxx 

Beban Pajak                                                                                           (xxx) 

Laba Bersih                                                                                          xxx 

4. Penerapan laporan laba rugi yang telah disusun 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah UMKM 

UMKM Apotek “Tiga Dara” merupakan objek dalam penelitian ini. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, UMKM ini dipilih karena menurut penulis sangat berpotensi 

untuk lebih memajukan usahanya dan menyayangkan atas adanya kendala yang dialami 

oleh UMKM tersebut. Apotek “Tiga Dara” didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak H. 

Zainuddin Daud sebagai pemilik. Lokasi UMKM ini terletak di Jl. Gandaria 1 Gang 

H. Aom RT 01 RW 08 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. UMKM ini didirikan sebagai usaha keluarga Bapak H. Zainuddin Daud yang 

latar belakang profesinya berkaitan dengan bidang kesehatan. Namun semenjak tahun 

2009, usaha Apotek “Tiga Dara” ini diteruskan oleh putri dari pemilik yaitu Dara 

Uswatun Hasanah yang juga menuntut ilmu dibidang kesehatan. 

UMKM Apotek “Tiga Dara” mempunyai misi membantu masyarakat yang 

taraf ekonominya menengah kebawah dalam mempedulikan kesehatan. Sedangkan 

visinya adalah menyediakan obat dengan harga yang terjangkau dan menyediakan 

pengkombinasian obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh masyarakat 

tersebut. Awal berdiri Apotek “Tiga Dara” hanya menjual obat-obatan jadi saja yang 

dibeli di grosir obat di daerah Pasar Pramuka. Semenjak tahun 2010 produk yang di 

jual semakin bertambah, yaitu obat-obatan racikan atau resep dari dokter dan 

produk-produk kosmetik. Hal tersebut terjadi karena permintaan pasar yang 

meningkat. 
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4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi UMKM Apotek “Tiga Dara” sangat sederhana, bisa 

dikatakan dalam UMKM ini tidak mempunyai struktur. Karena semua kegiatan yang 

terjadi di UMKM ini dikelola oleh Saudari Dara dan dibantu oleh dua karyawannya. 

Karyawan yang dimiliki oleh UMKM ini berjumlah dua orang. Struktur organisasi 

UMKM Apotek “Tiga Dara” ini dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi UMKM Apotek “Tiga Dara” 

 

 

   

  

Sumber: Analisis Penulis 

Saudari Dara sebagai pemilik UMKM Apotek “Tiga Dara” mempunyai tugas 

yang paling banyak. Tugas Saudari Dara adalah mulai dari pembelian produk di grosir 

obat, pengaturan pencatatan laporan keuangan, penjadwalan pembelian produk, 

pembelian perlengkapan, mengkombinasian obat resep, menetapkan harga pokok, 

pemegang keuangan, pengontrol kas kecil, hingga menjaga hubungan baik dengan 

produsen, karyawan dan konsumen. Apabila Saudari dara berhalangan, pengontrolan 

penjualan dan pembelian produk digantikan oleh Ibu kandung dari Saudari Dara, Ibu 

Zainuddin Daud. Kedua karyawan hanya melaksanakan tugas penjagaan toko dan 

melayani konsumen. Kedua karyawan tersebut digaji tetap setiap bulannya. 

Saudari Dara dan 

Ibu Zainuddin 

Daud 

(Pemilik UMKM) 

Karyawan 2 Karyawan 1 

  

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



67 
 

4.1.3. Produk 

UMKM Tiga Dara menjual tiga jenis produk, yaitu obat-obatan jadi, obat-

obatan racikan atau resep dokter, dan kosmetik. Produk-produk tersebut dibeli di 

pasar grosir yaitu di pasar Pramuka, pasar Kebayoran, di Ciledug dan pasar Pagi. 

Tetapi terkadang UMKM membeli obat-obat tersebut pada penjual yang datang 

langsung ke Apotek “Tiga Dara” yang biasa disebut UMKM sales. Penjual yang 

dimaksud adalah penjual resmi dari masing-masing PT suatu perusahaan yang 

menawarkan produk sekali dalam sebulan. 

 

4.1.4. Keuangan 

Pengaturan keuangan pada UMKM Apotek “Tiga Dara” diatur langsung oleh 

Saudari Dara selaku pemilik UMKM. Latar belakang pendidikan Saudari Dara adalah 

mahasiswi dibidang kesehatan yaitu perawat. Oleh karena itu, pemilik tidak 

mengetahui pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Jadi, dalam 

pencatatan keuangan di UMKM ini sangat sederhana. Hanya pencatatan uang yang 

keluar dan masuk perharinya. Modal usaha UMKM Apotek “Tiga Dara” ini berasal 

dari modal sendiri dan tidak melakukan peminjaman modal kepada pihak lain. 

 

4.2. Analisis dan Pembahasan Penelitian Praktik Akuntansi di Apotek “Tiga Dara” 

4.2.1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada Apotek “Tiga Dara” 

Ditinjau dari sisi omzet penjualan per tahun, Apotek “Tiga Dara” 

merupakan jenis usaha kecil karena membukukan pendapatan penjualan sekitar Rp 

1.000.000.000,- pada tahun 2012 (satu milyar rupiah).  Dalam pelaporan 

keuangannya, Apotek “Tiga Dara” hanya melaporkan pencatatan pemasukan dan 
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pengeluaran harian saja dan tidak melaporkan laporan laba rugi yang seharusnya, 

neraca, dan arus kas, sedangkan SAK ETAP mensyaratkan untuk melaporkan 

laporan laba rugi, neraca dan arus kas. Sehingga dalam pelaporan keuangan, 

Apotek “Tiga Dara” tidak menggunakan SAK ETAP. 

Apotek “Tiga Dara” 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 2.500.000.000,- (dua 

milyar rupiah)  sehingga apabila dilakukan proses audit, akan menghabiskan biaya 

yang cukup besar. 

Dalam menjalankan operasi bisnisnya, Apotek “Tiga Dara” menjual tiga 

jenis barang, pertama obat-obatan bebas, kedua obat-obatan racikan atau resep 

dokter dan yang ketiga kosmetik. UMKM memasok barang dagangnya dibeli pada 

toko grosir. Saat ini, UMKM membelinya di empat wilayah, yaitu di pasar 

Kebayoran, Ciledug, pasar Pagi dan pasar Pramuka. UMKM membeli obat-obatan 

dan kosmetik tersebut secara langsung datang ke toko-toko di wilayah tersebut. 

Selain itu, UMKM juga membeli barang pada penjual langsung. Penjual yang 

dimaksud adalah penjual resmi dari masing-masing PT suatu perusahaan yang 

menawarkan produk sekali dalam sebulan yang biasa disebut oleh UMKM adalah 

sales. 

Pada saat pembelian obat, UMKM akan diberi nota dari toko yang 

bersangkutan sebagai tanda bukti pembelian. Setelah obat-obatan dan kosmetik 

diterima, maka dilakukan pendataan, pengecekan dan pemberian label harga oleh 

karyawan. Apabila terjadi kerusakan barang dan pengembalian (retur), maka 
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barang tersebut dipisahkan dan dikembalikan langsung ke toko tempat membeli 

dengan membawa nota pembelian sebelumnya. Berikut ini adalah pos-pos yang 

terdapat dari laporan keuangan UMKM. 

 

4.2.1.1. Pendapatan Operasional 

Apotek “Tiga Dara” membukukan pendapatan operasionalnya yang 

perhitungannya diperoleh dari total penjualan keseluruhan. Pendapatan yang 

dihasilkan oleh Apotek “Tiga Dara” hanya berasal dari penjualan barang 

dagangnya dan tidak ada pendapatan lain yang dihasilkan oleh Apotek “Tiga 

Dara”. 

Apotek “Tiga Dara” mengakui pendapatan operasionalnya dengan berbasis 

kas, dimana pencatatan saat ada penjualan dibayar secara tunai. Apabila terdapat 

pesanan barang dari konsumen, entitas ini akan mengakuinya sebagai pendapatan 

pada saat uang sudah diterima. Seluruh proses pencatatan jual beli tidak 

berdasarkan barang yang terjual. Hal tersebut dikarenakan menurut UMKM 

pencatatan barang yang terjual akan memakan waktu yang lama pada saat 

melakukan penjualan karena pencatatan pendapatan UMKM belum komputerisasi. 

Penyajian dari pendapatan operasional dilakukan sesuai dengan nilai wajar, 

yaitu disajikan atas dasar transaksi, peristiwa dan kondisi yang terjadi. Hanya saja 

tidak ada jurnal dan pencatatan terperinci tentang barang yang terjual. Pendapatan 

yang disajikan hanya sebuah nominal dari total pemasukan dalam satu hari. 
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4.2.1.2. Beban Pokok Penjualan 

Beban pokok penjualan Apotek “Tiga Dara” diungkapkan dalam laporan 

pengeluaran harian selama satu periode. Beban tersebut terdiri dari beban 

pembelian barang dagang dan beban transportasi saat pembelian. Pembelian barang 

dagang dilakukan dengan dua cara pembelian, yaitu pembelian dipasar grosir atau 

dipenjual langsung (sales) yang datang ke Apotek satu kali dalam sebulan. Kedua 

beban tersebut tidak diperinci dalam laporan pengeluaran UMKM kedua beban 

tersebut digabungkan jumlahnya. Contohnya, dalam pembelian barang dagang di 

pasar grosir, UMKM tidak memperinci barang yang dibeli dan jumlah pembelian 

barang. Beban transportasi juga tidak dipisahkan dengan pembeliannya, total beban 

tersebut dijadikan satu dengan keseluruhan beban pembelian barang dagang. Hal 

tersebut tertera pada lampiran 3-5 yang menunjukkan bahwa beban pokok 

penjualan digabung. Pembelian obat pada penjual langsung terkadang dicatat nama 

obat yang dibeli. Dalam pengakuan beban pokok penjualan, Apotek “Tiga Dara” 

menggunakan dasar kas. Jadi, beban akan diakui apabila telah terjadi pembayaran. 

 

4.2.1.3. Beban Operasional 

Beban operasional Apotek “Tiga Dara” terdiri dari beban personalia dan 

beban utilitas. Biaya personalia terdiri dari beban gaji, sedangkan beban utilitas 

terdiri dari beban kebersihan, beban peralatan dan perlengkapan. Namun, Apotek 

“Tiga Dara” tidak mengklasifikasikan beban-beban tersebut berdasarkan sifat dan 

fungsi beban. Beban disajikan menjadi satu dalam laporan pengeluaran. Bahkan 

ada beberapa beban yang dikeluarkan tetapi tidak tercatat dalam laporan 

pengeluaran harian, yaitu beban gaji, beban listrik dan beban depresiasi. Beban 

listrik tidak diakui oleh UMKM dikarenakan tempat penjualan Apotek “Tiga Dara” 
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menyatu dengan rumah pemilik. Jadi menurut Apotek “Tiga Dara” beban tersebut 

digabungkan dengan tanggungan rumah pemilik dan tidak termasuk beban untuk 

Apotek “Tiga Dara”. Sedangkan beban depresiasi tidak dihitung dikarenakan 

pemilik tidak memiliki pengetahuan tentang perhitungan beban depresiasi. Laporan 

pengeluaran harian Apotek “Tiga Dara” terkadang juga tidak ada tanggal 

pencatatan. 

Dalam pengakuan beban operasional, Apotek “Tiga Dara” menggunakan 

dasar kas. Jadi, beban akan diakui apabila telah terjadi pembayaran. Penyajian 

beban operasional UMKM tidak ada pembulatan nominal dan dilakukan secara 

wajar, yaitu sesuai atas transaksi, peristiwa dan kondisi yang terjadi dan tidak 

menganut jurnal double entry. 

 

4.2.1.4. Pajak Penghasilan 

Apotek “Tiga Dara” bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga 

belum memiliki NPWP begitu pula dengan pemiliknya, Saudari Dara yang juga 

belum memiliki NPWP. Sehingga Apotek “Tiga Dara” tidak mengakui adanya 

pajak penghasilan dalam kegiatan operasionalnya. 

 

4.2.1.5. Laporan Keuangan Apotek “Tiga Dara” 

UMKM Apotek “Tiga Dara” dalam pencatatan laporan keuangannya 

hanya mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan harian. Selama ini laporan 

keuangan yang mereka buat sangat sederhana, hanya berdasarkan nominal jumlah 

total pemasukan perhari dan biaya yang mereka keluarkan perhari selama satu 

bulan. Dalam penyajian laporan keuangan, Apotek “Tiga Dara” belum 
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menyajikannya sesuai dengan SAK ETAP. Sehingga laporan keuangan yang 

mereka susun tidak akurat. Contoh dari pencatatan pemasukan (tabel 4.1) dan 

pengeluaran (tabel 4.2) UMKM Apotek “Tiga Dara” selama satu bulan (Januari, 

2012) dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Contoh Catatan Pemasukan UMKM Apotek “Tiga Dara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: : Laporan Keuangan Apotek “Tiga Dara” 

 

Catatan Pemasukan Harian 

Januari 2012 

1. Rp - 

2. Rp - 

3. Rp - 

4. Rp - 

5. Rp - 

6. Rp - 

7. Rp - 

8. Rp - 

9. Rp 1.800.000 

10. Rp 2.400.000 

11. Rp 2.400.000 

12. Rp 2.300.000 

13. Rp 1.900.000 

14. Rp 2.800.000 

15. Rp 2.500.000 

16. Rp 2.700.000 

17. Rp 2.500.000 

18. Rp 2.700.000 

19. Rp 2.600.000 

20. Rp 2.700.000 

21. Rp 2.700.000 

22. Rp 3.000.000 

23. Rp 2.600.000 

24. Rp 2.700.000 

25. Rp 2.200.000 

26. Rp 2.400.000 

27. Rp 2.750.000 

28. Rp 3.150.000 

29. Rp 3.200.000 

30. Rp 2.500.000 

31. Rp 3.250.000 

Jumlah  Rp 59.700.000 
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Tabel 4.2 

Contoh Catatan Pengeluaran UMKM Apotek “Tiga Dara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Pengeluaran 

Januari 2012 

Tanggal 11/1/2013 

Pasar pramuka   Rp 14.531.000 

 

Tanggal 03/1/2013  

Belanja sales polysilane Rp      359.260 

 

Tanggal 15/1/2013  

Apotek Berkat   Rp    1.144.200 

Tanggal 15/1/2013 

 Pasar kebayoran  Rp      647.000 

Tanggal 16/1/2013 

 Belanja sales   Rp         51.000 

Tanggal 19/1/2013 

 Sales Vlostin DS  Rp        272.100 

Tanggal 22/1/2013 

 Pasar kebayoran kosmetik Rp       717.500 

       Obat  Rp       341.000 

Tanggal 23/1/2013 

 Pasar pramuka   Rp    7.445.500 

Tanggal 23/1/2013 

 Sabun Sirih Purbasari  Rp           7.700 

Tanggal xx/1/2013 

 Pasar kebayoran  Rp  680.000 

        Obat  Rp  18.067.700 
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Sumber: Laporan Keuangan Apotek “Tiga Dara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal xx/1/2013 

 Pasar kebayoran  Rp  874.500 

Tanggal 28/1/2013 

 2buah Oxy   Rp    10.000 

Tanggal 29/1/2013 

 Minyak wangi 96 botol Rp  480.000 

Tanggal 29/1/2013 

 Pasar pagi kosmetik  Rp    7.245.375 

Tanggal 31/1/2013 

 Pasar kebayoran  Rp     1.368.000 

 

Total Keseluruhan Januari  Rp 54.241.835 
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4.2.2. Kesesuaian Penerapan Laporan Laba Rugi Dengan SAK ETAP 

4.2.2.1. Pendapatan Operasional 

Berikut ini disajikan tabel kesesuaian antara pos pendapatan operasional 

dengan SAK ETAP. 

Tabel 4.3 

Kesesuaian Pos Pendapatan Operasional dengan SAK ETAP 

Pos Pendapatan Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pendapatan 

Operasional dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.31 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 pengukuran 

nilai wajar yang sesuai dengan definisi 

nilai wajar sesuai SAK ETAP. 

Penetapan harga jual di ukur melalui 

nilai wajar dari barang tersebut, yaitu 

dengan melihat harga jual kompetitor 

lain. 

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 Apotek “Tiga Dara” 

menggunakan dasar kas untuk 

mengakui pendapatan yang tidak 

diperbolehkan oleh aturan SAK ETAP. 
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Pos Pendapatan Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pendapatan 

Operasional dengan SAK ETAP 

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. 

Data tidak tersedia, dikarenakan entitas 

tidak melakukan transaksi yang 

menghasilkan bunga, royalti dan 

dividen. 

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. 

Data tidak tersedia, dikarenakan entitas 

tidak melakukan transaksi yang 

menghasilkan bunga, royalti dan 

dividen. 

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 pendapatan entitas hanya 

berasal dari penjualan barang dan tidak 

ada pendapatan lain. 

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. 

Secara tertulis entitas tidak memiliki 

data tentang ini, tetapi secara lisan 

diungkapkan bahwa entitas 

mengungkapkan pendapatan 

menggunakan kebijakan akuntansi 

berbasis kas. Jadi pendapatan diakui 

apabila telah terjadi penerimaan kas. 

Tetapi SAK ETAP tidak 

memperbolehkan menggunakan 

kebijakan akuntansi berbasis kas. 

Untuk jumlah kategori pendapatan 

yang timbul hanya dari penjualan 

barang. 

Sumber: Analisis Penulis 

Bila dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP, 

Apotek ‘Tiga Dara” sudah melakukan pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan sesuai dengan SAK ETAP yang berhubungan dengan 
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pendapatan yang bersumber dari penjualan barang tetapi belum secara 

keseluruhan. Tetapi UMKM belum memenuhi aspek pengakuan dikarenakan 

UMKM mengakui pendapatan atas dasar kas yang tidak diperbolehkan SAK 

ETAP. Apotek “Tiga Dara” tidak melakukan transaksi yang menimbulkan 

pendapatan dari sumber lain sehingga tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya 

dengan SAK ETAP. 

 

4.2.2.2. Beban Pokok Penjualan 

Berikut ini disajikan tabel kesesuaian antara pos beban pokok penjualan 

dengan SAK ETAP. 

Tabel 4.4 

Kesesuaian Beban Pokok Penjualan dengan SAK ETAP 

Pos Beban Pokok Penjualan Sesuai SAK 

ETAP 

Kesesuaian Pos Beban Pokok Penjualan 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.31 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. Beban diukur atas dasar dari harga 

perolehan suatu barang saat mengeluarkan 

kas untuk pembelian barang dan 

transportasi sebagai beban pokok 

penjualan. 
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Pos Beban Pokok Penjualan Sesuai SAK 

ETAP 

Kesesuaian Pos Beban Pokok Penjualan 

dengan 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 Apotek “Tiga Dara” menggunakan 

dasar kas untuk mengakui beban yang tidak 

diperbolehkan oleh aturan SAK ETAP. 

 

Penyajian  

5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub 

jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika 

penyajian tersebut relevan untuk memahami 

kinerja keuangan entitas 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena dalam pencatatan pengeluaran dan 

pemasukan harian, entitas menyajikan pos, 

judul dan  sub jumlah lainnya. 

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. Beban 

yang dikeluarkan dicatat menjadi satu 

dalam laporan pengeluaran harian dan 

pencatatan tidak terperinci. 

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. 

Sumber: Analisis Penulis 
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4.2.2.3. Beban Operasional 

Berikut ini disajikan tabel kesesuaian antara pos beban operasional 

dengan SAK ETAP. 

Tabel 4.5 

Kesesuaian Beban Operasional dengan SAK ETAP 

Pos Beban Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Beban Operasional 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.31 Dasar pengukuran yang umum adalah 

biaya historis dan nilai wajar: 

c. 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. 

d. 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. Beban diukur atas dasar dari harga 

perolehan suatu barang yang mengeluarkan 

kas sebagai beban operasional. 

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 Apotek “Tiga Dara” menggunakan 

dasar kas untuk mengakui beban yang tidak 

diperbolehkan oleh aturan SAK ETAP. 
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Pos Beban Operasional Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Beban Operasional 

dengan SAK ETAP 

Penyajian  

5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub 

jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika 

penyajian tersebut relevan untuk memahami 

kinerja keuangan entitas 

Sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP 

karena dalam pencatatan pengeluaran dan 

pemasukan harian, entitas menyajikan pos, 

judul dan  sub jumlah lainnya. 

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. 

28.6 Kompensasi personel manajemen kunci 

harus diungkapkan secara total. 

Secara tertulis entitas tidak memiliki data 

tentang ini, tetapi secara lisan diungkapkan 

bahwa hanya ada 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. 

Secara tertulis entitas tidak memiliki data 

tentang ini, tetapi secara lisan diungkapkan 

bahwa tidak terdapat transaksi dengan 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. 

Sumber: Analisis Penulis 
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Bila dibandingkan dengan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP, Apotek 

“Tiga Dara” sudah melakukan aspek pengukuran sesuai dengan SAK ETAP yang 

berhubungan dengan beban operasional. UMKM ini belum memenuhi ketentuan SAK 

ETAP dalam aspek pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Hal ini disebabkan 

dalam ketetuan SAK ETAP dasar pengakuan yang disyaratkan menggunakan basis 

akrual sedangkan dasar pengakuan yang digunakan entitas ini sebagian besar 

menggunakan basis kas dan UMKM tidak mengkalisifikasikan beban berdasarkan 

sifat dan fungsinya. 
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4.2.2.4. Pajak Penghasilan 

Berikut ini adalah tabel kesesuaian antara pos pajak penghasilan 

dengan SAK ETAP. 

Tabel 4.6 

Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan dengan SAK ETAP 

Pos Pajak Penghasilan Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan 

dengan SAK ETAP 

Pengukuran  

2.31 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. 

Data tidak tersedia, karena entitas tidak 

mengakui pajak penghasilan, maka tidak 

ada dasar pengkuran yang dipakai. 

 

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. 

Data tidak tersedia. 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. 

 

 

 

 

Data tidak tersedia, karena entitas tidak 

mengakui pajak penghasilan 
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Pos Pajak Penghasilan Sesuai SAK ETAP Kesesuaian Pos Pajak Penghasilan 

dengan SAK ETAP 

Pengungkapan  

24.4 Entitas harus mengungkapkan secara 

terpisah komponen-komponen utama beban 

pajak penghasilan. 

Data tidak tersedia, karena entitas tidak 

mengakui pajak penghasilan, maka tidak 

ada pengungkapan pajak penghasilan. 

Sumber: Analisis Penulis 

Dikarenakan Apotek “Tiga Dara” bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, 

maka belum memiliki NPWP begitu pula dengan pemiliknya, Saudari Dara yang juga 

belum memiliki NPWP. Sehingga UMKM inii tidak mengakui adanya pajak 

penghasilan dalam kegiatan operasionalnya. 

 

4.2.2.5. Evaluasi Praktik Akuntansi di Apotek “Tiga Dara” 

Berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan ikhtisar kesesuaian 

antara standar akuntansi yang digunakan entitas dengan SAK ETAP : 

Tabel 4.7 

Kesesuaian Pos-pos dalam Laporan Keuangan dengan SAK ETAP 

Nama Akun Pengukuran Pengakuan Penyajian Pengungkapan 

Pendapatan Operasional Sudah Sesuai Tidak Sesuai Sudah Sesuai Dari hasil wawancara 

pengungkapan sudah sesuai 

Beban Operasional Sudah Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Dari hasil wawancara 

pengungkapan tidak sesuai 

Pajak Penghasilan Data Tidak 

Tersedia 

Data Tidak 

Tersedia 

Data Tidak 

Tersedia 

Data Tidak Tersedia 

Sumber : Analisis Penulis 
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4.2.3. Kesesuaian Penerapan Laporan Laba Rugi Dengan Karakteristik 

Kualitatif (dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

dibandingkan) SAK ETAP 

4.2.3.1. Dapat Dipahami 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kesesuaian antara laporan 

laba rugi dengan karakteristik kualitatif aspek dapat dipahami. 

 

Tabel 4.8 

Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan Karakteristik Kualitatif Aspek Dapat 

Dipahami 

Aspek Dapat Dipahami Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Dapat Dipahami 

Laporan Keuangan disajikan dalam bentuk dan 

istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna 

laporan keuangan 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut sangat 

sederhana dan tidak terperinci. Contohnya, 

tidak ada keterangan yang menjelaskan 

tentang jumlah dan barang yang dibeli pada 

laporan pengeluaran harian. Sedangkan pada 

laporan pendapatan harian, tidak dijelaskan 

barang yang terjual, hanya terdapat nominal 

total penjualan dalam sehari saja. 

Pengguna laporan keuangan (pemilik dan 

karyawan) memiliki pengetahuan mengenai 

akuntansi yang memadai 

Tidak Sesuai, karena pemilik dan karyawan 

hanya tidak memiliki pengetahuan mengenai 

pencatatan akuntansi yang benar, tepat dan 

sesuai dengan aturan SAK ETAP. Jadi, 
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laporan keuangan dibuat sederhana. 

Sumber: Analisis Penulis 

Bila dibandingkan dengan ketentuan karakteristik kualitatif aspek dapat 

dipahami yang tertuang dalam SAK ETAP, laporan laba rugi Apotek “Tiga Dara” 

belum memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan pengetahuan pembuat laporan keuangan 

UMKM terbatas sehingga pencatatan tidak berstruktur. 

 

4.2.3.2. Relevan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kesesuaian antara laporan 

laba rugi dengan karakteristik kualitatif aspek relevan. 

 

Tabel 4.9 

Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan Karakteristik Kualitatif Aspek Relevan 

Aspek Relevan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Relevan 

Laporan keuangan disajikan tepat waktu Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut dibuat 

satu periode, yaitu pertahun. Pengeluaran dan 

pendapatan dibuat setiap harinya saat 

penutupan operasi penjualan.  

 

Aspek Relevan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Relevan 

Laporan keuangan dapat dipakai untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut bisa 
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mencerminkan dan mengevaluasi peristiwa 

masa lalu. Karena laporan pemasukan dan 

pengeluaran  dicatat dengan jujur apa adanya 

berikut penyimpanan bukti-bukti pembelian 

barang dagang. 

Laporan keuangan dapat dipakai sebagai 

pengambilan keputusan 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, dengan hanya melihat 

laporan tersebut, pengguna tidak dapat 

menggunakannya sebagai pengambilan 

keputusan. Contohnya keputusan ekspansi, 

investasi dan lain sebagainya. Hal tersebut 

dikarenakan laporan keuangan tidak lengkap, 

seperti laporan perubahan ekuitas, neraca, 

dan arus kas. 

Sumber: Analisis Penulis 

Bila dibandingkan dengan ketentuan karakteristik kualitatif aspek 

relevan yang tertuang dalam SAK ETAP, laporan laba rugi Apotek “Tiga 

Dara” sudah cukup memenuhi syarat. Laporan keuangan bermanfaat bagi 

UMKM, informasi yang disajikan cukup relevan karena disajikan tepat waktu 

dan dapat mengevaluasi kejadian masa lalu, namun tidak dapat dipakai sebagai 

pengambilan keputusan. 

 

4.2.3.3. Keandalan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kesesuaian antara laporan 

laba rugi dengan karakteristik kualitatif aspek keandalan. 
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Tabel 4.10 

Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan Karakteristik Kualitatif Aspek Keandalan 

Aspek Keandalan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas 

dari kesalahan material dan bias, dan penyajian 

secara jujur apa yang seharusnya disajikan 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, pencatatan tidak 

terperinci dan menyebabkan kebiasan. 

Laporan keuangan dapat diuji kebenarannya 

oleh pemeriksa independen 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut tidak 

terperinci dan tidak sesuai standar ketentuan. 

Hal tersebut sulit dimengerti oleh pengguna 

lain atau pemeriksa independen. 

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan 

kebutuhan umum pemakai 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut tidak 

lengkap. Jadi tidak bisa digunakan untuk 

pengambilan keputusan atau mengukur 

adanya asset, kewajiban serta modal. 

Laporan keuangan disajikan secara lengkap Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut hanya 

laporan pemasukan dan pengeluaran harian 

dan sangat sederhana. Laporan laba rugi 

tidak sesuai dengan SAK ETAP dan tidak 

ada laporan perubahan ekuitas, dan neraca. 

Laporan yang dibuat juga tidak lengkap dan 

terperinci. 
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Sumber: Analisis Penulis 

Bila dibandingkan dengan ketentuan karakteristik kualitatif aspek 

keandalan yang tertuang dalam SAK ETAP, laporan laba rugi Apotek “Tiga 

Dara” belum memenuhi syarat. Laporan keuangan tidak bebas dari bias 

(melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan. 

4.2.3.4. Dapat Dibandingkan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kesesuaian antara laporan 

laba rugi dengan karakteristik kualitatif aspek dapat dibandingkan. 

 

 

Tabel 4.11 

Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan Karakteristik Kualitatif Aspek Dapat 

Dibandingkan 

Aspek Dapat Dibandingkan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan 

periode sebelumnya 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut bisa 

dibandingkan dengan periode sebelumnya 

karena pencatatan konsisten walaupun belum 

sesuai dengan SAK ETAP.  
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Aspek Dapat Dibandingkan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 

Aspek Dapat Dibandingkan 

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan 

entitas lain sejenis 

Dalam pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran harian, laporan tersebut belum 

sesuai standar yang diatur, yaitu SAK ETAP. 

Jadi, sulit untuk membandingkannya. 

Laporan keuangan diterapkan dengan metode 

akuntansi yang konsisten, dan apabila terjadi 

perubahan metode akuntansi harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan  

Melalui wawancara secara lisan, laporan 

tersebut diungkapkan dengan metode 

berbasis kas dari periode satu keperiode 

berikutnya. Selama menjalankan operasi, 

tidak ada perubahan metode akuntansi yang 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan.  

Sumber: Analisis Penulis 

Bila dibandingkan dengan ketentuan karakteristik kualitatif aspek dapat 

dibandingkan yang tertuang dalam SAK ETAP, laporan laba rugi Apotek “Tiga 

Dara” sudah cukup memenuhi syarat. Laporan keuangan dapat dibandingkan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Hanya 

saja belum bisa dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis, dikarenakan laporan 

laba rugi tidak mengacu sesuai standar yang berlaku yaitu SAK ETAP. 

 

4.2.4. Penerapan SAK ETAP pada Laporan Laba Rugi 

Setelah melakukan analisis laporan laba rugi Apotek “Tiga Dara” tahun 2012 

baik dari sisi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan maupun dari 

karakteristik kualitatifnya, maka penulis mengimplementasikan SAK ETAP untuk 

laporan keuangan khususnya laporan laba rugi Apotek “Tiga Dara” tahun 2012. 
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Berikut ini adalah tabel yang menyajikan penerapan SAK ETAP untuk laporan laba 

rugi tahun 2012: 

Tabel 4.12 

Laporan Laba Rugi 2012 Apotek “Tiga Dara” Sesuai dengan SAK ETAP 

Apotek Tiga Dara 

LAPORAN LABA RUGI 

Periode yang berakhir 31 Desember 2012 

Penjualan Bersih                                                                                          1.072.735.000 

Harga pokok penjualan: 

 Persediaan Awal              15.873.550  

 Pembelian bersih   857.456.230 

 Barang tersedia untuk dijual   873.329.780 

 Persediaan akhir              (17.627.365)  

 HPP                                                        (855.702.415) 

Laba Kotor                                                                                                                  217.032.585 

Beban Operasional : 

          Kebersihan                                                                      480.000 

Perlengkapan : 

       Air mineral         538.000 

       Plastik                504.000 

       Alat tulis             105.000 

       Kanebo                 20.000 

Total Beban Perlengkapan                                             1.167.000 

Listrik                100.000 x 12 bulan                              1.200.000 

Beban Depresiasi: 

        Etalase: 850.000 = 56.667 x 9bh       = 510.000 

                       9th   

        Lemari: 3.500.000 = 100.000 x 1bh   = 100.000 

                        35th 
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        Kursi : 75.000 = 15.000 x 5bh          =   75.000 

                     5th 

 

        Meja  : 1.000.000 = 50.000 x 1bh     =   50.000 

                      20th 

Total Beban Depresiasi                                                      735.000 

Beban Gaji   1.000.000+700.000 x 12 bulan                    20.400.000 

Total Beban Operasional                                                                                                                   (23.982.000) 

Laba Netto                                                                                                                                        193.050.585 

Sumber: Analisis Penulis 

Untuk membuat laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK ETAP, tahap yang 

dilakukan adalah: 

1. Melakukan penjumlahan total pendapatan selama satu periode, yaitu tahun 

2012 untuk pos penjualan bersih 

2. Mengklasifikasikan pembelian barang dagang dan menjumlahkannya 

selama setahun untuk pos pembelian bersih 

3. Menambahkan pos persediaan awal tahun 2012 dengan pos pembelian 

bersih dan menghasilkan barang tersedia untuk dijual, lalu menguranginya 

pos persediaan akhir di tahun 2012 maka menghasilkan harga pokok 

penjualan 

4. Mengurangi pos penjualan bersih dengan pos harga pokok penjualan yang 

besarnya sudah dihitung terlebih dahulu maka menghasilkan laba kotor 

5. Mengklasifikasikan beban menggunakan sifat beban yang ada pada laporan 

pengeluaran harian Apotek “Tiga Dara” 

 Analisa Penerapan..., Syuraih Migunani, Ak.-Ibs, 2013



93 
 

6. Mengklasifikasikan beban yang menjadi pengeluaran Apotek “Tiga Dara” 

tetapi belum tercatat pada laporan keuangan harian Apotek “Tiga Dara”, 

seperti beban gaji, beban listrik dan beban depresiasi 

7. Menghitung beban gaji untuk dua karyawannya selama satu tahun 

8. Menambahkan beban listrik sesuai perkiraan pemilik 

9. Menambahkan beban depresiasi per asset lalu mengalikan dengan jumlah 

masing-masing asset 

10. Menambahkan seluruh beban operasional 

11. Mengurangi laba kotor dengan jumlah beban operasional dan menghasilkan 

laba netto 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang 

dikemukakan, berikut ini merupakan kesimpulan terhadap penelitian ini: 

1. Apotek “Tiga Dara” tidak menerapkan SAK ETAP dalam membuat laporan 

keuangannya. Laporan keuangan sangat sederhana, hanya menyajikan 

pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Dalam pembuatan catatan beban, 

juga tidak ada pengklasifikasian 

2. Dibandingkan dengan ketentuan SAK ETAP, Apotek “Tiga Dara” 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, maka laporan laba 

rugi yang dibuat sangat sederhana 

3. Dibandingkan dengan ketentuan SAK ETAP, Apotek “Tiga Dara” masih belum 

sesuai dalam membuat laporan keuangan dengan karakteristik kualitatif dapat 

dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Ketidaksesuaian ini 

terjadi karena pembuatan laporan keuangan sangat sederhana dan kurangnya 

pula pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik tentang SAK ETAP 

4. Dalam pembuatan laporan laba rugi yang sesuai SAK ETAP, penulis 

mengklasifikasikan beban-beban sesuai sifatnya dan menambahkan pos-pos 

yang belum disajikan terlebih dahulu. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran bagi 

UMKM Apotek “Tiga Dara” dalam hal sebagai berikut: 

1. UMKM sebaiknya melakukan pembukuan dengan mengacu pada Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

karena standar ini memberikan kemudahan pada UMKM dalam menyusun 

laporan keuangan dan agar memudahkan kreditur atau investor membaca laporan 

keuangan untuk memberikan pinjaman dana 

2. Pemilik dan karyawan sebaiknya mengikuti pelatihan tentang penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

karena dapat meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan manajemen pelaku 

usaha 

3. UMKM sebaiknya mengklasifikasikan pencatatan pengeluaran sesuai SAK 

ETAP agar memudahkan pencatatan dan perhitungan dengan benar 

4. UMKM sebaiknya mengakui beban-beban yang dikeluarkan pada laporan laba 

rugi, seperti beban gaji, beban listrik dan beban depresiasi. 

 

Selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM Apotek “Tiga 

Dara” adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti tentang seluruh karakteristik kualitatif 

2. Membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SAK ETAP 

3. Memperluas penelitian yaitu tidak hanya laporan laba rugi saja, tetapi juga neraca. 

Karena neraca diperlukan oleh bank untuk analisa kredit 
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4. Menanyakan hasil penelitian kepada pengguna laporan keuangan lainnya seperti 

kreditur, pemberi modal dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 

 

1. Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Sejarah umkm 

- Pada tahun berapakah UMKM berdiri? 

- Siapakah pemilik UMKM? 

- Dimanakah alamat UMKM? 

- Apakah tujuan pendirian dari UMKM? 

- Apakah visi dan misi dari UMKM? 

- Barang dagang apasajakah yang dijual UMKM? 

2. Struktur organisasi 

- Bagaimana bagan organisasi UMKM? 

- Bagaimana pembagian tugas pemilik dan karyawan? 

- Bagaimanakah status karyawan? 

- Berapakah gaji setiap karyawan? 

- Kapan karyawan digaji? 

3. Produk 

- Ada berapa jumlah jenis barang dagang? Sebutkan! 

- Bagaimana siklus pemasukan dan pengeluaran barang dagang? 

- Bagaimana proses pembelian barang dagang apabila ada pemesanan? 

- Ada berapa jumlah pemasok barang dagang? 

- Dimana wilayah pemasok barang dagang? 

- Bagaimana jika ada retur pembelian? 

- Bagaimana bentuk bukti pembelian dan penjualan? 

4. Keuangan 

- Siapa yang melakukan pengaturan keuangan? 

- Bagaimana pencatatan keuangan? 

- Darimana asal modal UMKM? 
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2. Laporan Pemasukan Harian selama Tiga Bulan Pertama (Januari-Maret, 2012) 

a. Januari 
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b. Februari 
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c. Maret 
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3. Laporan Pengeluaran Harian selama Tiga Bulan Pertama (Januari-Maret, 2012) 

 

a. Januari 
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b. Februari 
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c. Maret 
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