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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 

 

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. 

 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. Dalam penelitian ini, berfokus pada SAK ETAP. SAK ETAP disahkan 
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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. 

 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). 

 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 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. 
 

1.2 Perumusan Masalah 

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? 
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1.3 Pembatasan 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 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 

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”. 

 

II. Landasan Teori 
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. 
 

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 
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. 
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2.1.3 Manfaat Laporan Keuangan 

    Menurut Weygandt, Kimmel dan Kiesso (2012) manfaat 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: 

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. 

 

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. 

 

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. 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. 

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: 
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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. 

 
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 : 

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. 

 

2.2.4  Pengukuran Dalam SAK ETAP 

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. 

 

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. 
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. 
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. 
4. Frekuensi Pelaporan 

Dijelaskan pada paragraf 3.5, entitas menyajikan secara lengkap 
laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun 
sekali.  
5. Penyajian Yang Konsisten 
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Dijelaskan pada paragraf 3.6, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam 
laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: 

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. 
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). 
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. 
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: 
d. Laporan arus kas; dan 
e. Catatan atas laporan keuangan 

9. Identifikasi Laporan Keuangan 
   Dijelaskan pada paragraf 3.16, entitas harus mengidentifikasikan 

secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas 
laporan keuangan. 

 
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. 

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. 

3. Materialitas (Materiality) 
  Pada SAK ETAP (Mei 2009) paragraf 2.4, pengertian materiality  adalah 

informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 
dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 
pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 

penyediannya. 
 

 
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. 

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

Menurut SAK ETAP laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara 
penghasilan dan beban. 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. 

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 
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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. 

b. Analisis menggunakan fungsi beban 
Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya. 

 

  2.3.2.1 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi 

   2.3.2.1.1. Pendapatan 

Pengukuran 

2.31 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 
a. Biaya historis 
b. Nilai wajar. 

Pengakuan 

20.26 Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas 
yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam 
paragraf 20.27 ketika: 

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi 
akan mengalir kepada entitas; dan 

b. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. 

20.27 Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: 
a. Bunga harus diakui secara akrual; 
b. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari 

perjanjian yang relevan; dan 
c. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah 

terjadi. 

2.36 Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 
kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di 
masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi 
dan dapat diukur secara andal. 
Penyajian 

3.10 Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak 
material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 
Pengungkapan 

20.28 Entitas harus mengungkapkan: 
a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, 

termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi 
yang melibatkan penyediaan jasa; 

b. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk 
pendapatan yang timbul dari: 

                   (i) penjualan barang; 
                   (ii) penyediaan jasa; 
                   (iii)bunga; 
                   (iv) royalti; 
                   (v) dividen; 
                   (vi) jenis pendapatan signifikan lainnya. 
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2.3.2.1.2. Beban 
Pengukuran 

2.31 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 
a. Biaya historis 
b. Nilai 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. 

 

2.3.2.1.3. Pajak Penghasilan 
Pengukuran 

2.31 Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 
a. Biaya historis 
b. Nilai wajar 

Pengakuan 

24.3 Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan 
periode sebelumnya yang belum dibayar. 
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. 

 

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. 

2.4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
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 

 

2.6  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Metodelogi 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. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 3.2.1 Jenis Data 

a. Data Primer 
Data primer ini berupa Laporan Keuangan pada tahun 2012 yang 
disusun oleh UMKM Apotek “Tiga Dara”. 
 

b. Data Sekunder 

No Judul dan Peneliti Hasil Penelitian 

1 Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa 
Akuntabilitas Publik pada PT. TDMN 
Oleh:Jevon Tanugraha  

Laporan keuangan PT TDMN sudah sesuai 
dengan SAK ETAP. Dan telah disusun secara 
konsisten berdasarkan dasar akrual dan 
kelangsungan usaha  

2 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM 
Pengrajin Rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak 
Kabupaten Sukoharjo 
Oleh:Eri Kristanto  

Persepsi UMKM mengenai SAK ETAP masih 
kurang, kendala dikarenakan kurangnya 
pengetahuan secara teknis 

3 Pengaruh Karakteristik Kualititatif Laporan Keuangan 
Terhadap Penggunaannya dalam Pengambilan Keputusan 
Kredit Bank Umum di Banjarmasin 
Oleh:Rusmanto  

Karakteristik kualitatif laporan keungan yang 
secara simultan dan parsial berpengaruh positif 
terhadap penggunaan laporan keuangan dalam 
pengambilan keputusan kredit oleh pihak bank  

Analisis Laporan 

Keuangan dan 

penyajian laporan 

keuangan khususnya 

laporan laba rugi sesuai 

dengan SAK ETAP 

Bandingkan 

dengan SAK 

ETAP 

Identifikasi 

penyusunan laporan 

keuangan UMKM 

Apotek “Tiga Dara” 

Pengukuran, 

pengakuan, 

penyajian dan 

pengungkapan 

Karakteristik 

Kualitatif 

Penerapan laporan 

laba rugi sesuai 

dengan SAK ETAP 

 

Kesimpulan dan 

Saran 
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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 

a. Dokumentasi 
Dokumen dari data-data yang di peroleh UMKM Apotek “Tiga Dara” 
berupa Laporan Keuangan 2012 yang dapat menjawab rumusan 
masalah yang ada dalam penelitian ini. 

b. Wawancara 
Wawancara dilakukan pada pemilik UMKM Apotek “Tiga Dara” yang 
merangkap sebagai pencatat laporan keuangan. 

c. Studi Pustaka 
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. 
 

3.3  Metode Analisis Data 

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. 

 

3.4  Langkah-langkah Analisis Penerapan Laporan Laba Rugi 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 

4. Penerapan laporan laba rugi yang telah disusun 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah UMKM 

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 
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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. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

 

 
 
 

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. 

 

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. Jadi, dalam pencatatan 
keuangan di UMKM ini sangat sederhana. Hanya pencatatan uang yang keluar 
dan masuk perharinya. 

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 
pengeluaran harian saja. Sehingga dalam pelaporan keuangan, Apotek “Tiga 
Dara” tidak menggunakan SAK ETAP. 

  

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. Apotek “Tiga Dara” mengakui 
pendapatan operasionalnya dengan berbasis kas. Penyajian dari pendapatan 

Saudari Dara dan 
Ibu Zainuddin Daud 

(Pemilik UMKM) Karyawan 2 

 

Karyawan 1 
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operasional dilakukan sesuai dengan nilai wajar. Pendapatan yang disajikan 
hanya sebuah nominal dari total pemasukan dalam satu hari. 

  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 cara 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. Dalam pengakuan 
beban pokok penjualan, Apotek “Tiga Dara” menggunakan dasar kas. 

  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. Dalam pengakuan beban operasional, 
Apotek “Tiga Dara” menggunakan dasar kas. 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 menyajikannya sesuai dengan SAK ETAP. 

4.2.2 Kesesuaian Penerapan Laporan Laba Rugi Dengan SAK ETAP 

  4.2.2.1 Pendapatan Operasional 

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.  
b. Nilai 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. 
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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. 
 

20.26 Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul 
dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang 
menghasilkan bunga, royalti, dan dividen  

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. 

 

4.2.2.2 Beban Pokok Penjualan 

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 
b. Nilai 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. 

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 

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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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 

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. 

 

4.2.2.3 Beban Operasional 

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 
d. Nilai 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. 
 

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 

Secara tertulis entitas tidak memiliki data 
tentang ini, tetapi secara lisan diungkapkan 
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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. 

bahwa tidak terdapat transaksi dengan pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 

 

4.2.2.4 Pajak Penghasilan 

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 
b. Nilai 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 

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. 

 

4.2.2.5 Evaluasi Praktik Akuntansi di Apotek “Tiga Dara” 

Nama Akun Pengukuran Pengakuan Penyajian Pengungkapan 

Pendapatan 
Operasional 

 

Sudah Sesuai Tidak Sesuai Sudah Sesuai Dari hasil wawancara pengungkapan 
sudah sesuai 
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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 

 

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 

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, laporan 
keuangan dibuat sederhana. 

 

4.2.3.2 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 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. 

 

4.2.3.3 Keandalan 

Aspek Keandalan Kesesuaian Laporan Laba Rugi dengan 
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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. 

 

4.2.3.4 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.  

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.  

 

4.2.4 Penerapan SAK ETAP pada Laporan Laba Rugi 

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 : 
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          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 
        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 

 

V.  Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 

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. 

 
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 
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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. 

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya 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 
4. Menanyakan hasil penelitian kepada pengguna laporan keuangan lainnya seperti 

kreditur, pemberi modal dan lain sebagainya. 
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