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ABSTRAK

GAP ANALYSIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Pada UD. Kopi Gunung Betung Bandar Lampung)

Oleh :

ANNISA ARAHMAH

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan deskriptif mengenai gap
analysis antara laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung
dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP pada tahun
2016, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh UD. Kopi Gunung
Betung dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UD. Kopi Gunung Betung telah menyusun laporan keuangan tetapi hanya
menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal, sedangkan
laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP adalah Neraca, Laporan Laba
Rugi, Laporan perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya SDM yang dimiliki
oleh UD. Kopi Gunung Betung untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai
dengan standar. Terdapat gap analysis antara laporan keuangan yang disusun oleh
UD. Kopi Gunung Betung dengan laporan keuangan yang disusun sesuai SAK
ETAP yaitu perbedaan pos-pos yang mengakibatkan perbedaan nominal pada
setiap laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, dan SAK ETAP



ABSTRACT

GAP ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
APPLICATION OF ENTITIES WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY
(SAK ETAP) IN THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs)

(Study in UD. Kopi Gunung Betung Bandar Lampung)

By :

ANNISA ARAHMAH

This research was aimed to obtain descriptive result about gap analysis between
the actual financial statements of UD. Kopi Gunung Betung with financial
statements prepared in accordance with SAK ETAP in 2016, and knowing the
constraints faced by UD. Kopi Gunung Betung in financial statements
preparation accordance with SAK ETAP. The method used in collecting the data
of this research were interview, observation, and documentation. The results
showed that UD. Kopi Gunung Betung has arranged the financial statements but
only made balance sheet, income statement, and retained earnings reports, while
the financial statements in accordance with SAK ETAP were balance sheet,
income statement, retained earnings reports, cash flow statement, and notes of the
financial statements. The encountered constrains was a lack of human resources
by UD. Kopi Gunung Betung to prepare financial statements in accordance with
standards. In a gap analysis between the financial statements prepared by UD.
Kopi Gunung Betung with financial statements prepared in accordance with IFRS
for SMEs there are different items that resulted in a nominal difference in each
financial statements.

Key Words: Financial Statement, and SAK ETAP
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM) merupakan salah

satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga

dengan negara Indonesia, UMKM sangat memiliki peranan penting dalam

pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM juga sangat membantu negara

atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

dan pengentasan kemiskinan (Pujiyanti, 2015).

UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional,

selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Krisis ekonomi yang

terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha

berskala besar yang mengalami kemunduran bahkan berhenti aktivitasnya, sektor

UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat

pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak

berlebihan  apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM,

terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan karena hasil produksinya dalam

skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.
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Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari

pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif. Sektor

UMKM sangat terkait dengan pengembangan potensi produk unggulan sumber

daya lokal yang mampu mengangkat kearifan lokal di suatu daerah maupun

negaranya. UMKM dapat menjadi andalan suatu daerah sebagai produk unggulan

yang potensial serta produktif untuk dikembangkan di daerah tersebut sehingga

dapat mendorong pengembangan perekonomian daerah. Daerah yang memiliki

jaringan yang kuat pada UMKM-nya akan berhasil dalam persaingan industri di

pasar domestik maupun global. Oleh karena itu pemerintah daerah sudah

seharusnya memberi perhatian karena UMKM merupakan aset daerah.

Lampung merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan sektor UMKM

dibidang penghasil kopi terbanyak di Indonesia. Hal ini dapat memberikan

dampak positif dalam meningkatkan citra provinsi Lampung yang memiliki

potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM kopi

Indonesia. Perkebunan kopi di Lampung yang melimpah memicu kemunculan

beragam usaha berbasis kopi. Jumlah produksi kopi Lampung semakin hari

semakin meningkat sehingga semakin menjadi perhatian di pasar nasional.
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Tabel 1.1 Peringkat Perkebunan Komoditas Area Kopi Terluas dan Hasil
Produksi Kopi Terbesar Menurut Provinsi se-Indonesia pada Tahun 2015

No Provinsi

Perkebunan Rakyat Perkebunan Swasta Jumlah
Luas
(Ha)

Hasil
Produksi

(Ton)

Luas
(Ha)

Hasil
Produksi

(Ton)

Luas
(Ha)

Hasil
Produksi

(Ton)
1. Sumatera

Selatan
254.374 147.090 - - 254.374 147.090

2. Lampung 177.070 131.854 - - 177.070 131.854
3. Aceh 125.004 56.325 - - 125.004 56.325
4. Bengkulu 91.768 88.709 512 152 92.280 88.861
5. Sumatera

Utara
81.131 60.758 819 785 81.950 61.543

Sumber: www.ditjenbun.pertanian.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui provinsi Lampung menempatkan posisi

kedua sebagai provinsi yang memiliki perkebunan komoditas kopi terluas dan

hasil produksi kopi terbesar dengan angka masing-masing 177.070 hektar area dan

131.854 ton pada tahun 2015. Seiring dengan besarnya hasil produksi dari

perkebunan kopi diberbagai daerah di Lampung yang menjadi sorotan para

distributor kopi bubuk Indonesia.

UMKM yang bergerak dibidang industri kopi menjadi salah satu pendorong

potensi ekonomi provinsi Lampung. Sektor UMKM mampu mendongkrak potensi

sumber daya lokal dan memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian warisan

budaya Lampung yang saat ini meluas hingga ke mancanegara. Salah  satu

pendukung  UMKM  dengan  kualitas  baik  adalah mampu menjadi

pengembangan potensi produk lokal (dinilai dari eksternal) dan penilaian internal

yaitu bagaimana  cara  UMKM  tersebut menerapkan  sebuah  laporan kinerja

usaha. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh

pihak untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya di provinsi

Lampung.
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Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya sumber

daya manusia guna menyusun laporan kinerja usaha (laporan keuangan)

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Terbatasnya akses

UMKM kepada pendanaan dari perbankan karena tidak tersedianya laporan

keuangan yang sesuai dengan standar pengajuan kredit. Maka dibutuhkan

pencatatan laporan keuangan guna mendukung aktivitas perbankan. Pencatatan

dan penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk

mengetahui posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan lebih akurat dan

relevan. Selain itu, dengan menyusun laporan keuangan dengan jelas dan akurat

maka pelaku UMKM mempermudah dalam pengisian Surat Perintah Tahunan

(SPT) pajak dan pengajuan kredit perbankan dalam penambahan modal usaha.

Dari hasil pra-riset di wilayah Bandar Lampung, masih banyak pemilik  UMKM

yang mengabaikan tentang pencatatan laporan keuangan. Mereka hanya

mengandalkan  bakat  usaha  yang  dimilikinya, turun  temurun  dari keluarganya.

Hal ini yang menyebabkan salah satu penyebab keuangan UMKM di provinsi

Lampung masih kurang  baik.  Adanya  PP No  46  tahun  2013  tentang Pajak

Penghasilan atas UMKM, pemerintah akan menetapkan tarif pajak sebesar 1%

bagi  para  pemilik  usaha UMKM yang  memiliki  laba kurang  dari  4,8  Milyar

per tahun (www.pajak.go.id).  Adanya  peraturan  pemerintah  ini, seharusnya

bagi  para  pemilik UMKM menggunakan  kaidah  akuntansi  yang  benar  dalam

proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar dapat

memaksimalkan laba  yang ingin diperolehnya, dan tidak terkena peraturan

tentang ketentuan pajak saat ini.
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Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun khusus. Laporan

keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan

untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan

ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan

(Martani, 2016).

Tujuan laporan keuangan menurut (PSAK dalam Martani, 2016) adalah

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang

dipercayakan kepada pelaku usaha. Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat

untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Pengguna laporan keuangan yang beragam serta memiliki kebutuhan yang

berbeda menjadikan standar akuntansi atau yang lebih dikenal dengan Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) diperlukan untuk menyusun laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki

akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar

modal. Pada tahun 2012 Standar Akuntansi di Indonesia melakukan adopsi penuh

IFRS (International Financial Reporting Standard) melalui Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI). Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki

standar sendiri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap melakukan

proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. Standar Akuntansi

Keuangan  (SAK)  memang  cocok  untuk diterapkan pada  badan  usaha  dengan

skala  besar  namun  tidak  sesuai dengan keadaaan di badan usaha dengan skala
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UMKM karena dirasa  terlalu  berat. Pada  bulan  Juni  2009, International

Accounting Standard Board (IASB) mengesahkan IFRS for Small and Medium-

sized Enterprises (IFRS For SMEs). Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) kemudian

mengadopsi IFRS For SMEs dan  menyederhanakannya agar lebih sesuai dengan

kondisi UMKM yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei  2009 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) secara  resmi

mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(selanjutnya ditulis SAK ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi

keuangan yang diperuntukkan untuk koperasi dan UMKM. Penggunaan nama

SAK ETAP, bukan SAK UMKM bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam

penerapannya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri

sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep

biaya historis, mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM, bentuk

pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan serta relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Ikatan

Akuntansi Indonesia, 2013).

Kehadiran SAK  ETAP  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan UMKM dalam

pelaporan keuangan, sehingga sudah  seharusnya UMKM  mematuhi  dan

menerapkan  SAK  ETAP  sebagai  standar pelaporan keuangan yang benar.

Sampai  saat  ini, masih kurangnya minat  pelaku  UMKM  untuk mematuhi  dan

menerapkan SAK  ETAP. Untuk mampu  mengembangkan usahanya,  diperlukan

peningkatan  kapasitas  baik dilihat  dari  segi manajemen, keuangan ataupun

profesionalitas. UMKM harus lebih baik agar dapat bersaing dengan pasar yang

lain.
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Berdasarkan hasil pra-riset salah satu UMKM yang memiliki permasalahan dalam

penyusunan laporan keuangan adalah UD. Kopi Gunung Betung yang merupakan

perusahaan yang memproduksi dan menjual kopi bubuk khas Lampung. UD. Kopi

Gunung Betung beralamat di Jalan Wan Abdurrahman No.63 Kelurahan Sumber

Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dimiliki oleh Bapak Ahmad

Rasman sejak tahun 1999. Sebagai salah satu UMKM yang mendongkrak potensi

daerah, UD. Kopi Gunung Betung unggul atas produk dari segi kualitas kopi

bubuk dalam kemasan dari biji kopi murni asli Lampung tanpa ada campuran atau

produk oplos. UD. Kopi Gunung Betung telah mendapatkan sertifikasi hak paten

yang diakui oleh pemerintah provinsi Lampung dan produknya telah lolos uji

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES RI). UD. Kopi Gunung

Betung juga mendapatkan penghargaan dalam 3 tahun berturut-turut yaitu,

kategori gugus kendali mutu tingkat provinsi pada tahun 2006, sebagai UMKM

terbaik tingkat provinsi pada tahun 2007, dan kategori gugus kendali mutu tingkat

nasional pada tahun 2009.

Sebagai UMKM yang diakui pemerintah daerah, sudah seharusnya UD. Kopi

Gunung Betung menerapkan proses pencatatan akuntansi yang baik guna

keberlangsungan usahanya. Penerapan SAK ETAP  menjadi salah satu komponen

mutlak dan menjadi suatu hal yang sedikit banyak diketahui dan diterapkan dalam

laporan keuangan pada UD. Kopi Gunung Betung.

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan,  penulis  akan melakukan

penelitian  dengan  judul “Gap Analysis Penerapan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada
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Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi

pada UD. Kopi Gunung Betung Bandar Lampung)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat gap analysis antara penyusunan laporan keuangan UD. Kopi

Gunung Betung dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK

ETAP?

2. Apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh UD. Kopi Gunung Betung dalam

melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui gap analysis antara penyusunan laporan keuangan UD. Kopi

Gunung Betung dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK

ETAP?

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh UD. Kopi Gunung Betung dalam

melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP?

1.4. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan UD. Kopi Gunung

Betung pada satu tahun terakhir (periode Januari-Desember 2016)

2. Laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan  keuangan

yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung dan disesuaikan dengan laporan

keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, dengan komponen yaitu: neraca,
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laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas

laporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang

penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan untuk UMKM,

khususnya untuk UD. Kopi Gunung Betung.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti, dapat memberikan kesempatan untuk menerapkan teori-teori

yang telah dipelajari sehingga dapat memperdalam pengetahuan tentang

penelitian dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.

b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada

akademisi dan masyarakat mengenai penerapan SAK ETAP pada pelaku

UMKM secara umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Sujarweni (2016) Akuntansi berasal dari bahasa inggris yaitu to account

yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada

kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada

pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut

untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Pengertian lain akuntansi merupakan

kumpulan prosedur berupa kegiatan mencatat, mengikhtisarkan,

mengklasifikasikan, dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan

dalam suatu periode waktu.

Akuntansi merupakan proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu

dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-

pihak tertentu (Sujarweni, 2016). Menurut Kieso et al. dalam Martani dkk (2016)

mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input dan output data

berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal

maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input berupa
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transaksi, proses berupa kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa

laporan keuangan.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan

kejadian-kejadian ekonomi sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang

berkepentingan. Kejadian-kejadian ekonomi tersebut akan disajikan dalam bentuk

laporan keuangan (Hasiholan dkk, 2013). Menurut Harahap (2015) akuntansi

merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari

transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan

mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa

ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi

menghasilkan informasi keuangan, semua proses tersebut diselenggarakan secara

tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam

Harahap (2015), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan

transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan

dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Berdasarkan A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) dalam Harahap

(2015), akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan

menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para

pemakainya.

Accounting Principle Board (APB) Statement no.4 dalam Harahap (2015),

mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan
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informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan

ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan

ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif. Dari definisi yang

dikemukakan oleh beebrapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah

proses mengidentifikasi, mencatat, dan menggolongkan kejadian keuangan atau

transaksi yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk

menginformasikan kepada para pengguna sebagai pengambilan keputusan dalam

berbagai kepentingan.

Menurut Harahap (2014) tujuan akuntansi yaitu menyajikan informasi ekonomi

dari suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar

perusahaan. Fungsi akuntansi yaitu menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan

kemudian menilai apakah pimpinan perusahaan telah melaksanakan tugas dan

kewajiban yang telah dibebankan oleh para pemilik sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai serta membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan

kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan.

2.1.2. Siklus Akuntansi

Menurut Martani dkk (2016) Siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses

yang dilakukan oleh entitas (setiap individu atau organisasi yang berbadan

hukum) untuk mengolah data-data keuangan hingga menjadi informasi yang

bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. Siklus akuntansi

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Siklus Akuntansi
Sumber: Martani dkk (2016)

Menurut Sujarweni (2016) siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dalam

akuntansi berupa kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan

menghasilkan laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyiapkan transaksi

2. Mencatat transaksi dalam jurnal

3. Memposting ke dalam buku besar

4. Penyusunan neraca saldo

5. Jika ada transaksi yang harus disesuaikan, perlu membuat jurnal penyesuaian

6. Menyusun neraca lajur atau kertas kerja

7. Menyusun laporan keuangan

8. Membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup

9. Membuat jurnal penyesuaian kembali (jurnal pembalik)

Jurnal Pembalik

Neraca Saldo
Setelah Penutupan

Jurnal Penutup

Laporan Keuangan

Neraca Saldo disesuaikan

Kertas
Kerja

Jurnal Penyesuaian

Neraca Saldo

Posting ke Buku
Besar

Jurnal

Identifikasi Peristiwa dan
Pencatatan Transaksi
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2.1.3. Fungsi Akuntansi Bagi UMKM

Menurut Rama dan Jones (2008) sistem akuntansi merupakan sistem yang

menyediakan informasi akuntansi keuangan juga informasi lain yang diperoleh

dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. Perusahaan menggunakan sistem

informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan-laporan khusus utuk memenuhi

kebutuhan informasi untuk membuat laporan eksternal bagi para pengambil

keputusan. Para manajer memerlukan satu sistem informasi akuntansi untuk

menangani aktivitas operasi rutin sepanjang siklus operasi perusahaan suatu

sistem informasi juga diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi merupakan

media komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai bahasanya dunia usaha

(bahasa bisnis). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja

keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada

tanggal tertentu. Informasi akuntansi digunakan oleh pemakai agar dapat

membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan

informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan

entitas. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas

memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu untuk melaporkan kondisi

keuangan dan kinerjanya dari aspek keuangan.

Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan

usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang

andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil,

antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain.
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Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk

akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal bagi usaha kecil dari kreditur

(Bank). Kewajiban penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil sebenarnya telah

tersirat dalam Undang-undang usaha kecil no. 9 tahun 1995 dalam Undang-

undang perpajakan. Pemerintah maupun komunitas akuntansi telah menegaskan

pentingnya pencatatan dan penyelenggaraan akuntansi bagi usaha kecil.

Sejauh ini masih banyak UMKM yang belum menyelenggarakan pencatatan atas

laporan keuangan usahanya sedikit banyak berdampak pada sulitnya untuk

mendapatkan kredit lunak dari lembaga keuangan. Terlepas dari itu semua,

perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebenarnya bukan hanya

untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk pengendalian aset,

kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya

yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan

perusahaan.

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

2.2.1. Pengertian SAK ETAP

Menurut Muljono (2012) standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa

akuntabilitas publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa

akuntabilitas publik. Standar akuntansi keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK

ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan

SAK EAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas dengan Akuntabilitas Publik).

Perusahaan pengguna SAK juga akan dibedakan sebagai perusahaan dengan
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laporan keuangan entitasnya tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dan laporan

keuangan entitasnya dengan akuntabilitas publik (EAP).

Entitas merupakan setiap unit atau organisasi yang dapat dipandang atau

diperlakukan sebagaimana layaknya individu menurut ketentuan hukum yang

berlaku. Setiap unit atau lembaga yang keberadaannya dijamin atau dilindungi

oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain entitas adalah setiap

individu atau organisasi yang berbadan hukum (Wibowo, 2015).

Penggunaan EAP diantaranya mencakup perbankan dan perusahaan yang Go

Public di Bursa Efek Indonesia. ETAP sendiri lebih diarahkan untuk perusahaan

dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan dalam menerapkan SAK secara

penuh. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose

financial statement) bagi pengguna eksternal.

Pemisahan antara SAK ETAP dan SAK EAP diharapkan dapat meminimalkan

perbedaan antara SAK di Indonesia dan IFRS sehingga laporan keuangan akan

lebih mudah dipahami dan juga akan meningkatkan kualitas keterbandingan

(comparability) terutama oleh pengguna dari berbagai negara. Sama dengan IFRS

for SMEs, SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi

entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan  sebagai judul

pada IFRS adalah small and medium sized enterprises (SMEs). Perbedaan antara

SAK Indonesia dan IFRS memang masih tetap ada, namun konvergensi ke IFRS
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penuh akan dapat diminimalkan, agar memudahkan pembaca dalam memahami

laporan keuangan bersangkutan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah

membentuk tim kerja untuk menyusun standar akuntansi keuangan bagi UMKM.

Hal ini karena keberadaan standar akuntansi keuangan (SAK) UMKM sudah lama

dinantikan. Penyusunan ini dengan mengadopsi draf IFRS for SMEs yang telah

diterbitkan pada Februari 2007. Adopsi yang dilakukan oleh DSAK-IAI akan

lebih fleksibel, karena draft dari IFRS sangat kompleks. Selama ini banyak dari

UMKM belum menyusun laporan keuangan karena ketiadaan standar akuntansi

keuangan untuk UMKM. Akibat dari permasalahan tersebut, perbankan

menerapkan kriteria dan syarat penyaluran kredit yang sama antara UMKM dan

usaha besar, yang sebenarnya tidak tepat diukur dari kemampuan antar keduanya.

Terkait hal itu, Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM sebagai infrastruktur

UMKM agar layak dari sisi peraturan bank harus berbeda dengan SAK non

UMKM. Standar inilah yang kita kenal sekarang sebagai SAK ETAP, dimana

UMKM telah dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Munculnya SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar konvergensi IFRS dapat segera

diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-peruahaan yang mengalami

kesulitan untuk menerapkan SAK penuh dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai

standar keuangan yang lebih sederhana.

2.2.2. Ruang lingkup SAK ETAP

Berdasarkan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas
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publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik

signifikan; dan tidak 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.

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki

akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran,

pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar

modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau

pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi. Entitas yang memiliki

akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas

berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. SAK

ETAP dapat digunakan oleh:

1. UMKM

2. Koperasi

3. Perseroan Privat

4. Bank Pengkreditan Rakyat (diizinkan oleh Bank Indonesia)

2.2.3. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut Muljono (2012), Laporan keuangan entitas dianggap lengkap apabila

meliputi berikut ini :
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1. Judul dan sub jumlah, entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya

dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam angka pemahaman

terhadap posisi keuangan entitas.

2. Format urutan, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap

pos-pos yang akan disajikan, namun hanya menyediakan daftar pos-pos yang

berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah

dalam neraca. Sebagai tambahan pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran,

sifat atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa

membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi

keuangan entitas. Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi

terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan

transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka

memahami posisi keuangan entitas.

3. Klasifikasi aset dan kewajiban, entitas harus menyajikan:

A. Aset lancar, entitas mengklasifikasikan aset lancar jika :

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan,

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.

2. Dimiliki untuk diperdagangkan.

3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan, atau

4. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari

pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya

12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

B. Aset tidak lancar
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Entitas mengklasifikasikan semua paragraf lainnya sebagai tidak lancar.

Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas,

maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

C. Kewajiban jangka pendek, entitas mengklasifikasikan kewajiban jangka

pendek jika :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal

operasi entitas.

2. Dimiliki untuk diperdagangkan

3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah

akhir periode pelaporan atau

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

D. Kewajiban jangka panjang, entitas mengklasifikasikan semua kewajiban

lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), pengertian laporan keuangan yang

lengkap suatu entitas meliputi :

1. Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban,

dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain

adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan (Hery, 2016).

Neraca dapat digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan

pada suatu waktu tertentu (snapshoot keuangan perusahaan), yang meliputi aset

(sumber daya atau resources) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi

utang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan keputusan
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penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan klaim

perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada

masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (utang) dan dari penyertaan pemilik

perusahaan (modal) (Hanafi dan Halim, 2014).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), yang disajikan dalam neraca

antara lain adalah :

1. Pos-pos neraca

2. Judul dan sub jumlah

3. Format urutan

Pos-pos dalam neraca meliputi :

A. Kas dan setara kas

B. Piutang usaha dan piutang lainnya

C. Persediaan

D. Properti investasi

E. Aset tetap

F. Aset tidak berwujud

G. Utang usaha dan utang lainnya

H. Aset dan kewajiban pajak

I. Kewajiban diestimasi

J. Ekuitas

2. Laporan laba rugi

Menurut Sujarweni (2016) laporan laba rugi adalah laporan yang disusun

sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan
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beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Laporan

rugi laba menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan beban perusahaan

sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Untuk perusahaan jasa istilah

penghasilan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan. Untuk perusahaan

dagang dan manufaktur istilah penghasilan dalam laporan keuangan adalah

penjualan.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui

dalam suatu periode. 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 antara lain adalah :

A. Pos-pos laba rugi, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut :

1. Pendapatan

2. Beban keuangan

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas

4. Beban pajak

5. Laba atau rugi neto

B. Judul dan sub jumlah, entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah

lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk

memahami kinerja keuangan entitas.

C. Pos luar biasa, entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos

pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi

maupun dalam catatan atas laporan keuangan.
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3. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan

ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan

perubahan ekuitas, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan

ekuitas selama periode tertentu (Martani dkk, 2016). Laporan perubahan

ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan

dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut,

pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui

dalam periode tersebut, dan bergantung pada format laporan perubahan ekuitas

yang dipilih oleh entitas, dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas

selama periode tersebut. Informasi yang disajikan pada laporan perubahan

ekuitas menunjukkan :

A. Laba atau rugi untuk periode tahun berjalan

B. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

C. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi

dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan

kesalahan.

D. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat

awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari :

1. Laba atau rugi

2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang

menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan

dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan
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kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan

pengendalian.

E. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan seluruh perubahan dalam

ekuitas atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi

dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

4. Laporan arus kas

Menurut Muljono (2012) laporan arus kas menyajikan informasi perubahan

historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah

perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan. Arus kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan

perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ada

beberapa kasus dimana perusahaan menguntungkan (selalu memperoleh laba),

tetapi tidak mampu membayar utang-utangnya kepada supplier, karyawan, dan

kreditur-kreditur lainnya. Perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh

biasanya mengalami kejadian semacam itu (menguntungkan tetapi tidak

mempunyai kas yang cukup) (Hanafi dan Halim, 2014).

Entitas menyajikan laporan arus kas untuk suatu periode dan diklasifikasikan

menurut :

A. Aktivitas Operasi, meliputi semua transaksi dan kejadian lain yang bukan

merupakan kegiatan investasi atau pendanaan. Termasuk transaksi yang

melibatkan produksi, penjualan, penyerahan barang atau jasa.

B. Aktivitas Investasi, meliputi pemberian kredit, pembelian atau penjualan

investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan.
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C. Aktivitas Pendanaan, meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan

distribusi return ke pemberi dana dan pelunasan utang.

5. Catatan atas laporan keuangan

Menurut Martani, dkk (2016) catatan atas laporan keuangan merupakan

pengungkapan (disclosure), baik yang bersifat keuangan maupun

nonkeuangan, dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi

oleh peristiwa yang dapat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan

perusahaan, sehingga sering kali ditekankan bahwa catatan atas laporan

keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara

keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan

infomasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan

keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan

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

pengakuan dalam laporan keuangan (Muljono, 2012).

2.3. Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu

perusahaan pada periode tertentu, dan digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan selama periode tertentu (Sujarweni, 2016). Menurut Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah bagian dari proses

pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba,

laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara

seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan
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laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan.

Sadeli dalam Sujarweni (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil

dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses

pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat

pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi

tersebut.  Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan adalah catatan atas hasil proses akuntansi sebuah perusahaan yang

meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan yang

disajikan oleh pihak perusahaan pada periode tertentu sebagai pelaporan ekonomi

untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi.

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan

mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai

pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi (Sadeli dalam

Sujarweni, 2016). Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (Revisi 2009)

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan

arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan

kepada mereka. Tujuan laporan keuangan secara umum yaitu :
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1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban

sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.

4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Pemakai laporan keuangan beragam baik pihak eksternal maupun internal.

Pemakai internal adalah manajemen. Informasi digunakan manajemen untuk

melakukan perencanaan dan pengendalian entitas. Berdasarkan informasi

penjualan, manajemen dapat melakukan tindakan perubahan orientasi penjualan

dari satu lokasi ke lokasi lain, atau justru melakukan ekspansi penjualan,

penambahan jumlah staf bagian pemasaran atau melakukan kebijakan

meningkatkan harga jual. Pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi

beragam dan tujuan yang berbeda. Investor menggunakan informasi akuntansi

untuk menilai harga saham, kemudian melakukan keputusan untuk membeli atau

menjual investasi di sebuah entitas. Kreditur menggunakan informasi untuk

menentukan kelayakan sebuah entitas untuk diberikan kredit, sehingga sangat

memperhatikan kemampuan entitas untuk membayar utang dan bunga di masa

mendatang. Pihak pajak menggunakan informasi akuntansi akuntansi untuk

menentukan berapa jumlah pajak yang dibayar oleh sebuah entitas.
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Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari:

1. Neraca

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan

yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu.

2. Laporan rugi laba

Yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

3. Laporan perubahan ekuitas

Yaitu laporan yang menyajikan perubahan ekuitas karena penambahan dan

pengurangan dari rugi/laba dan transaksi pemilik.

4. Laporan arus kas

Yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama

satu periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan

Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi

penjelasan lainnya.

2.3.3. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Muljono (2012), penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi

SAK ETAP antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan

penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai
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dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan

beban, konsep dan prinsip pervasif. 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 pada SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat

suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved

statement) atau kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali

jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas

melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha

kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau

menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali

melakukan hak-hak tersebut. Untuk 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 harus
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mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun

laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta

tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan

keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai

kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi

komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan

entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode

yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas

mengungkapkan :

A. Fakta tersebut

B. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek.

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

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode harus

konsisten kecuali jika 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.
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6. Informasi komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya

kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan

keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi

komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk

pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan

yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau

fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau mencatat suatu pos

di anggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat

memengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

2.3.4. Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada hakikatnya bersifat

kuantitatif, namun agar informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakai

maka harus memenuhi karakteristik kualitatif, dengan karakteristik kualitatif

tersebut, informasi kuantitatif dalam laporan keuangan dapat memenuhi

kebutuhan pemakai (Martani dkk, 2016).

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut IAI (2013)

diuraikan sebagai berikut :
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1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi

dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut

dengan ketekunan yang wajar. 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

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat

memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka

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

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas

bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan

situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam

mencatat. Dengan demikian, tidak tepat membiarkan kesalahan untuk

menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian

tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas suatu entitas.
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4. Keandalan

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 secara wajar

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

pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk memengaruhi

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil

yang baik.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini

untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

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 meliputi unsur

kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam

kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih

tinggi dan kewajiban tidak disajikan lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut,

penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset

atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban

yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.
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7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan 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

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

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, antarperiode untuk entitas tersebut, dan untuk

entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus

mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam

laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak

perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memengaruhi

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
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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

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya, namun evaluasi

biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansi. Biaya

tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat.

Entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat

yang dinikmati oleh pengguna eksternal dalam evaluasi manfaat dan biaya.

2.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No.20 Tahun 2008, UMKM ialah salah satu motor penggerak

perekonomian di Negara kita. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian

di Indonesia (Widyanto, 2012). UMKM yang ada di negara kita menyumbang

sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan

kesempatan kerja pada banyak masyarakat Indonesia. Jadi, bisnis UMKM di

Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka

yang menyukai dunia wirausaha.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (Widyanto, 2012):

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan

usaha perorangan dengan kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000
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(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

dan memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah).

2. 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. Kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. 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. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh

milyar rupiah).



37

Tabel 2.1. Kriteria UMKM

Ukuran Usaha Asset Omset

Usaha Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta

Usaha Kecil >50 Juta-500 Juta Maksimal 3 Milyar

Usaha Menengah >500 Juta-10  Milyar >2,5-50 Milyar

Sumber : UU No.20/2008

Menurut keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 dalam Pujiyanti (2015),

pengertian usaha kecil adalah : kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Pujiyanti (2015) pengertian Usaha Mikro Kecil

dan Menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja yaitu usaha kecil merupakan

entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja yang memiliki jumlah tenaga

kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha

yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam Pujiyanti (2015), pengertian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai perorangan atau badan

usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau

omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset setinggi-tingginya

Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

1. Bidang usaha (Fa, CV, PT, UD, dan koperasi)

2. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan,

perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)
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Walaupun dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat,

tidak sedikit di antara kita yang kesulitan untuk memilih jenis usaha yang akan

digeluti. Alasannya beragam, ada yang sulit memulai usaha karena kurangnya

modal, kurang pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, dan masih banyak

lagi kendala lainnya. Tentu saja semua kendala dan tantangan ini tidak membuat

kita berhenti berusaha dalam membangun bisnis sendiri, karena setiap usaha

memang akan selalu punya tantangan tersendiri yang harus dilalui. Menurut

Pujiyanti (2015) ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk

menghasilkan laba yaitu:

1. Usaha manufaktur

Usaha manufaktur ialah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk

yang bisa dijual kepada konsumen. Contoh dari usaha manufaktur adalah

konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang

menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

2. Usaha Dagang

Usaha dagang ialah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contoh

dari usaha dagang adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala

macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua

kebutuhan sehari-hari.

3. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan

produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh ialah jasa pengiriman

barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan

kepada konsumen.
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Undang-undang dan peraturan tentang UMKM adalah sebagai berikut :

A. UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

B. PP No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

C. PP No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

D. Inpres No.10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

E. Keppres No.127 Tahun 2001 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang

dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang dan Jenis Usaha yang Terbuka

untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.

F. Keppres No.56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan

Menengah

G. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

H. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara

I. Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah

2.4.2. Peran dan Fungsi UMKM

UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun

daerah. UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam keberlangsungan

perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara atau

pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga-

tenaga unit rumah tangga. Selain itu UMKM juga memiliki fleksibelitas yang

tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapabilitas lebih besar. UMKM

ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar



40

terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan

elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.

Analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan

nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.No 20 Tahun 2008

Bab III pasal V yang berbunyi meningkatkan peran usaha mikro kecil dan

menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Potensi UMKM di Indonesia ke depan masih terus berkembang. Sentra-sentra

UMKM harus dikelola dengan baik. Pemasaran produk UMKM dimulai dari

lingkup kecil, seperti kabupaten atau provinsi. Setelah itu, baru didorong agar

nasional dan go international dikarenakan sektor UMKM adalah basis utama

kemandirian ekonomi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis

dalam menumbuhkembangkan (UMKM) di daerah. Pemerintah daerah harus

mendorong peningkatan daya saing UMKM dengan meningkatkan pembangunan

insfrastruktur yang bisa mempermudah pemasaran produk. Peluang UMKM

Indonesia dapat dikatakan sangat besar, memiliki peran yang sangat vital dalam

pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran serta

UMKM dapat terus menggali kearifan lokal daerahnya masing-masing.

2.4.3. UMKM sebagai Kearifan Lokal

Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan

dan lokal (local) atau setempat. Kearifan adalah sifat yang melekat pada karakter

seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah

tempat atau setempat. Makna kearifan lokal sangatlah luas terutama menyangkut
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hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, tradisi, baik budaya maupun

agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan lokalitas. Karena itu kearifan lokal

bisa juga dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana,

penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh anggota

masyarakatnya (Baedowi, 2015).

Kearifan lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kamusbesar.com)

adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam

sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam

mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan non material) yang dapat

dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih

baik atau positif. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan

lokal merupakan nilai, kebiasaan, tradisi serta budaya yang melekat pada suatu

tempat (lokalitas) yang menjadi kekuatan setempat.

2.5. Gap Analysis

Gap Analysis menurut bahasa Indonesia adalah analisa kesenjangan, menurut

Senoaji (2014) Gap Analysis (jarak atau kesenjangan) adalah suatu metode atau

alat membantu suatu lembaga membandingkan performansi aktual dengan

potensi. Tujuan analisa kesenjangan untuk mengidentifikasi gap antara alokasi

optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Gap Analysis membantu

organisasi atau lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki.

Proses Gap Analysis mencakup penetapan, dokumentasi, dan sisi positif

keragaman, keinginan, dan kapabilitas (sekarang).
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Gap analysis juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi kinerja karyawan, dan juga merupakan salah satu langkah yang

sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahap evaluasi kerja. Metode

ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pengelolaan

manajemen internal suatu lembaga. Secara harfiah Gap mengidentifikasikan

adanya suatu perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya. Gap analysis sering

digunakan di bidang manajemen dan menjadi salah satu alat yang digunakan

untuk mengukur kualitas pelayanan (Senoaji, 2014).

2.6. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Pratama (2014) dengan judul Rancangan Penerapan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Kecil

dan Menengah (UKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UKM

mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan

standar akuntansi, namun dalam penerapannya telah membantu memudahkan

perusahaan dalam mengolah data-data yang tersedia guna membuat laporan

keuangan baku bagi entitas juga untuk melihat kinerja perusahaan yang

tercermin dalam laporan keuangan serta memenuhi kewajiban kepada

investor.

2. Senoaji (2014) dengan judul Gap Analysis Penerapan SAK ETAP pada

Penyusunan Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa  penerapan SAK ETAP pada usaha UKM  di  Kota
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Kudus  telah  dilakukan  oleh  usaha  UKM  walaupun  dalam penerapannya

masih  ada  yang  kurang  tepat  untuk  proses  pembuatan model laporan

keuangannya.  Hal  ini  terjadi  karena  UKM  yang  tidak  memiliki  sumber

daya manusia yang berkompeten dalam membuat laporan keuangan.

3. Indrayani (2012) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) dalam Penyusunan Laporan Keuangan di PT Komugi Bali. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PT Komugi Bali telah menyusun laporan

keuangan tetapi laporan keuangan yang disusun  belum  sesuai  dengan

Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Laporan  keuangan  yang  disusun

oleh PT Komugi Bali hanya Laporan Laba Rugi dan Neraca, sedangkan

laporan keuangan yang sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  adalah

Laporan  Laba  Rugi, Laporan  Laba  Ditahan, Neraca, dan Laporan Arus

Kas. Perbandingan antara laporan keuangan yang disusun oleh PT Komugi

Bali  dengan  laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai  Standar  Akuntansi

Keuangan  (SAK) terdapat perbedaan. Perbedaan terletak pada jumlah harga

pokok penjualan, jumlah biaya bensin dan oli, dan pencatatan aktiva tetap

pada neraca.

4. Putri, dkk. dengan judul The Effect of SAK ETAP Implementation to the Use

of Accounting Information at SMEs in Banyumas Region, Central Java,

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara

pelaksanaan SAK ETAP pada penggunaan informasi akuntansi untuk UKM

di wilayah Banyumas. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip

akuntansi standar akan menghasilkan laporan yang berharga, dan itu akan

meningkatkan kinerja UKM.
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5. Yelitasari (2016) dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi (Studi Kasus

Pada Koperasi Di Bandar Lampung). Berdasarkan  hasil  analisis  yang

dilakukan  menunjukkan  bahwa dari  kesembilan koperasi di Bandar

Lampung yang  dijadikan  sampel, hanya satu koperasi yang  telah

menerapkan  pelaporan  keuangan  sesuai  dengan  SAK  ETAP.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti
(Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Pratama (2014) Rancangan Penerapan
Standar Akuntansi
Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP)
pada Usaha Kecil dan
Menengah (UKM)
(Studi kasus pada
konveksi As-Shaqi
Pamulang)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaku UKM mengalami
kendala dalam menyusun laporan
keuangan yang sesuai dengan
standar akuntansi, namun dalam
penerapannya telah membantu
memudahkan perusahaan dalam
mengolah data-data yang tersedia
guna membuat laporan keuangan
baku bagi entitas juga untuk
melihat kinerja perusahaan yang
tercermin dalam laporan keuangan.

2. Senoaji (2014) Gap Analysis
Penerapan SAK ETAP
pada Penyusunan
Laporan Keuangan
UKM di Kabupaten
Kudus

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa  penerapan SAK ETAP
pada usaha UKM  di  Kota  Kudus
telah  dilakukan  oleh  usaha  UKM
walaupun  dalam penerapannya
masih  ada  yang  kurang  tepat
untuk  proses  pembuatan  model
laporan  keuangannya.  Hal  ini
terjadi  karena  UKM  yang  tidak
memiliki  sumber daya manusia
yang berkompeten dalam membuat
laporan keuangan.

3. Indrayani
(2012)

Penerapan Standar
Akuntansi Keuangan
(SAK) dalam
Penyusunan Laporan
Keuangan di PT
Komugi Bali

Hasil  penelitian menunjukkan
bahwa PT Komugi Bali telah
menyusun laporan keuangan tetapi
laporan keuangan yang disusun
belum  sesuai  dengan  Standar
Akuntansi  Keuangan  (SAK).
Laporan  keuangan  yang  disusun
oleh PT Komugi Bali hanya
Laporan Laba Rugi dan Neraca,
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No Peneliti
(Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

sedangkan laporan keuangan yang
sesuai dengan  Standar  Akuntansi
Keuangan  adalah  (1)  Laporan
Laba  Rugi,  (2)  Laporan  Laba
Ditahan,  (3) Neraca, dan (4)
Laporan Arus Kas. Perbandingan
antara laporan keuangan yang
disusun oleh PT Komugi  Bali
dengan  laporan  keuangan  yang
disusun  sesuai  Standar  Akuntansi
Keuangan  (SAK) terdapat
perbedaan. Perbedaan terletak pada
jumlah harga pokok penjualan,
jumlah biaya bensin dan oli, dan
pencatatan aktiva tetap pada
neraca.

4. Putri, dkk
(2012)

The Effect of SAK
ETAP Implementation
to the Use of
Accounting
Information at SMEs
in Banyumas Region,
Central Java,
Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada pengaruh positif antara
pelaksanaan SAK ETAP pada
penggunaan informasi akuntansi
untuk UKM di wilayah Banyumas.
Penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi
standar akan menghasilkan laporan
yang berharga, dan itu akan
meningkatkan kinerja UKM.

5. Yelitasari
(2016)

Analisis Implementasi
Standar Akuntansi
Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabilitas
Publik Pada Koperasi
(Studi Kasus Pada
Koperasi Di Bandar
Lampung)

Berdasarkan  hasil  analisis  yang
dilakukan  menunjukkan  bahwa
dari  kesembilan koperasi di
Bandar Lampung yang  dijadikan
sampel, hanya satu koperasi yang
telah menerapkan  pelaporan
keuangan  sesuai  dengan  SAK
ETAP. Delapan koperasi lainnya
tidak menyantumkan Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

Sumber: data diolah

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Gap (kesenjangan) antara

laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung dengan laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP. Peneliti menggunakan lokasi
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penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada UD. Kopi Gunung

Betung.

2.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang

dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian

masalah yang ditetapkan (Hamid dalam Pratama, 2014). Kerangka pemikiran

merupakan model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan faktor yang

diidentifikasi. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah masih

kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan laporan

keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu faktornya adalah

kurangnya sosialisasi pemerintah tentang penyusunan dan pencatatan laporan

keuangan bagi UMKM yang sesuai dengan SAK ETAP.

Sebagai pelaku UMKM yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian

Indonesia, pemerintah sudah seharusnya memperhatikan perkembangan UMKM.

Salah satu caranya yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya

penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada UMKM. Standar Akuntansi

yang digunakan untuk UMKM disebut dengan SAK ETAP yang dikhususkan bagi

para entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun

laporan keuangan usahanya. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP

memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup UMKM.

Berdasarkan hasil pra-riset peneliti menemukan permasalahan dimana para pelaku

UMKM hanya menyusun laporan keuangannya secara sederhana, sedangkan
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laporan keuangan untuk UMKM telah diatur dalam SAK ETAP. Salah satu

UMKM yang mengalami permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan

adalah UD. Kopi Gunung Betung , kendala yang dihadapi oleh UD. Kopi Gunung

Betung adalah terbatasnya sumber daya manusia guna menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, maka penelitian dilakukan untuk

mengetahui perbandingan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang

dibuat oleh UD. Kopi Gunung Betung secara sederhana, kemudian mencari gap

(kesenjangan) dengan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAK

ETAP, serta menganalisis apa yang menjadi kendala UD. Kopi Gunung Betung

dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Penerapan

SAK ETAP pada laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

UMKM dalam menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan akurat demi

keberlangsungan usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat digambarkan

kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini seperti pada gambar 2.2:
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Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

(Sumber: Data diolah)

Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP
(Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti 

mengumpulkan, menganalisa, serta membandingkan penyajian laporan keuangan 

pada UD. Kopi Gunung Betung sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Melalui 

metode kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang terjadi di 

lapangan. Jadi dengan adanya studi kasus yang ada di lapangan suatu kejadian 

dapat diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan melalui data deskriptif yang 

diperoleh peneliti melalui serangkaian pengamatan baik dengan observasi, 

dokumentasi maupun teknik wawancara.   

Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 



50 

 

Penelitian  deskriptif  ini  menunjukkan  penelitian  non  hipotesis,  sehingga  

dalam langkah  penelitiannya  tidak  perlu  merumuskan hipotesis. Peneliti  

memilih metode ini karena peneliti  ingin menggambarkan  dan  menginterpretasi 

data laporan  keuangan  tahunan UD. Kopi Gunung Betung terkait kesesuaiannya 

terhadap SAK ETAP. 

3.2. Fokus Penelitian 

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dalam meneliti terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah dan fokus penelitian. Fokus 

memberikan batasan  dalam  studi  dan  batasan  dalam  pengumpulan  data,  

sehingga  dalam pembatasan ini  penelitian  akan  terfokus  untuk  memahami  

masalah-masalah  yang menjadi  tujuan  penelitian. Fokus  penelitian  sangat  

penting  dalam  suatu  penelitian yang  bersifat  kualitatif.  Fokus  penelitian  

dimaksudkan  untuk  membatasi  studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian 

guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. 

(Sugiyono, 2014). Penelitian ini difokuskan pada Gap (kesenjangan) antara 

laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung pada tahun 2016 

dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP, adapun 

komponennya yaitu: 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat.  Lokasi 

yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive 

sampling). Menurut Sugiyono (2014) purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian yang dilakukan adalah tentang 

bagaimana UD. Kopi Gunung Betung melakukan pencatatan dan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan mencari Gap 

(kesenjangan) antara laporan keuangan versi UD. Kopi Gunung Betung dengan 

laporan keuangan yang disusun sesuai SAK ETAP. Maka yang menjadi sampel 

sumber datanya adalah UMKM yang belum menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan SAK ETAP.  

Lokasi penelitian bertempat di UD. Kopi Gunung Betung yang beralamat di Jalan 

Wan Abdurrahman No.63 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota 

Bandar Lampung, Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan antara lain : 

1. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah perkebunan kopi yang sangat 

luas dan menjadi lokasi penghasil kopi terbesar di Indonesia. Provinsi 

Lampung mempunyai berbagai jenis industri pengolahan biji kopi menjadi 

kopi bubuk, dimana UD. Kopi Gunung Betung menjadi salah satu UMKM 

yang berkomitmen penghasil kopi bubuk. 
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2. UD. Kopi Gunung Betung merupakan salah satu dari beberapa UMKM 

industri olahan biji kopi dan menjadi distributor kopi bubuk di Kota Bandar 

Lampung yang memiliki keunggulan sebagai berikut: 

A. Sebagai salah satu UMKM yang mendongkrak potensi daerah 

B. UD. Kopi Gunung Betung unggul atas produk dari segi kualitas kopi 

bubuk dalam kemasan dari biji kopi murni asli Lampung tanpa ada 

campuran. 

C. UD. Kopi Gunung Betung telah mendapatkan sertifikasi hak paten yang 

diakui oleh pemerintah provinsi Lampung dan produknya telah lolos uji 

DEPKES RI. 

D. UD. Kopi Gunung Betung mendapatkan penghargaan dalam 3 tahun 

berturut-turut yaitu, kategori gugus kendali mutu tingkat provinsi pada 

tahun 2006; sebagai UMKM terbaik tingkat provinsi pada tahun 2007; 

dan kategori gugus kendali mutu tingkat nasional pada tahun 2009. 

3. Pertumbuhan hasil perkebunan kopi yang semakin hari semakin meningkat 

dan semakin banyak peminatnya di mancanegara, sehingga diperlukan adanya 

perbaikan manajemen demi keberlangsungan UD. Kopi Gunung Betung 

khususnya dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas : 

1. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai 

teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan observasi (Sugiyono, 2014). 
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Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil perusahaan dan uraian singkat 

mengenai pencatatan akuntansi pada UD. Kopi Gunung Betung. 

2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (numerik) 

(Sugiyono, 2014). Data kuantitatif diperoleh melalui laporan keuangan satu 

tahun pada UD. Kopi Gunung Betung. 

Selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data 

internal yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data primer. Data 

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak informan. Data primer 

dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi langsung terhadap pemilik 

UD. Kopi Gunung Betung sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan 

sehubungan dengan masalah yang diteliti.  

Data lain juga diperoleh dari data yang sudah ada di UD. Kopi Gunung Betung 

dalam bentuk dokumen dan informasi lain terutama pada informasi keuangan 

yang terjadi pada setiap kegiatan UMKM yang dapat membantu dalam pembuatan 

laporan keuangan, antara lain adalah bukti transaksi penjualan, bukti transaksi 

pembelian, laporan kas keluar masuk, biaya overhead pabrik, catatan utang dan 

piutang perusahaan serta laporan lainnya yang mendukung pembuatan laporan 

keuangan. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat 
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dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner 

(angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. (Sugiyono, 2014) 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui tiga 

metode, yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai 

(interviewee) (Purhantara, 2010). 

Pada penelitian ini data diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti 

oleh informan. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan 

yang tidak terstruktur dan dilakukan dalam keadaan sebebas mungkin, dengan 

tujuan untuk menggali lebih banyak informasi dari informan. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan memudahkan 

dalam proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada pemilik UD. 

Kopi Gunung Betung yaitu bapak Ahmad Rasman. 

2. Observasi 

Menurut Purhantara (2010), teknik ini adalah pengamatan dari peneliti 

terhadap obyek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika 

peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliput seluruh 

peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar 

pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi 
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dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda, 

atau kejadian (objek) daripada metode wawancara. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2012) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat catatan laporan 

keuangan atau catatan lain yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini. 

3.6. Definisi Konseptual 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), pengertian laporan keuangan yang 

lengkap suatu entitas meliputi : 

1. Neraca 

Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, 

dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain 

adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan (Hery, 2016). Pos-

pos dalam neraca meliputi : 

A. Kas dan setara kas 

B. Piutang usaha dan piutang lainnya 

C. Persediaan  
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D. Properti investasi 

E. Aset tetap 

F. Aset tidak berwujud 

G. Utang usaha dan utang lainnya 

H. Aset dan kewajiban pajak 

I. Kewajiban diestimasi 

J.  Ekuitas 

 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menurut Sujarweni (2016) laporan laba rugi adalah laporan 

yang disusun sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan 

dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode 

tertenru. Laporan rugi laba menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan 

beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi). Untuk 

perusahaan jasa istilah penghasilan dalam laporan laba rugi adalah 

pendapatan. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur istilah penghasilan 

dalam laporan keuangan adalah penjualan.  

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang 

diakui dalam suatu periode. 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 antara lain adalah : 
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A. Pos-pos laba rugi, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut : 

1. Pendapatan 

2. Beban keuangan 

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 

ekuitas 

4. Beban pajak 

5. Laba atau rugi neto 

B. Judul dan sub jumlah, entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub 

jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan 

untuk memahami kinerja keuangan entitas. 

C. Pos luar biasa, entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos 

pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba 

rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. 

3.    Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan 

ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui 

laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab 

perubahan ekuitas selama periode tertentu (Martani, dkk 2016).  

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu 

periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan bergantung pada 

format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas, dan dividen serta 
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distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. informasi yang 

disajikan pada laporan perubahan ekuitas menunjukkan: 

A. Laba atau rugi untuk periode 

B. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

C. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, 

dan kesalahan. 

D. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat 

awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari: 

1. Laba atau rugi 

2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang 

menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, 

dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan 

kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan 

pengendalian. 

E. Laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan seluruh perubahan dalam 

ekuitas atau perubahan ekuitasa selain perubahan yang timbul dari 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 

4.    Laporan arus kas 

 Menurut Muljono (2012) laporan arus kas menyajikan informasi perubahan 

historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah 

perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, 
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dan pendanaan. Entitas menyajikan laporan arus kas untuk suatu periode dan 

diklasifikasikan menurut : 

A. Aktivitas Operasi, 

B. Aktivitas Investasi,dan 

C. Aktivitas Pendanaan 

5.   Catatan atas laporan keuangan  

 Menurut Martani, dkk (2016) catatan atas laporan keuangan merupakan 

pengungkapan (disclosure), baik yang bersifat keuangan maupun 

nonkeuangan, dari akun-akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi 

oleh peristiwa yang dapat memengaruhi posisi dan kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga sering kali ditekankan bahwa catatan atas laporan 

keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan 

secara keseluruhan. 

 Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan infomasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 

laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan (Muljono, 2012). 

3.7. Definisi Operasional  

Untuk melihat operasional suatu variabel, maka variabel tersebut harus diukur 

dengan menggunakan indikator dan item-item yang dapat memperjelas variabel 

yang dimaksud. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Item 

1. Neraca 

Aktiva = Passiva 

(Aset = Utang + Modal ) 

1. Aktiva/Aset 

a. Aktiva lancar : kas, piutang 

dagang, surat berharga, 

persediaan, asuransi 

b. Aktiva tetap : 

Tanah, bangunan, mesin, 

peralatan, kendaraan 

c. Aktiva tidak berwujud : 

Merek dagang, hak paten 

d. Aktiva lainnya 

2. Utang 

a. Utang lancar: utang 

dagang, utang gaji, utang 

pajak, uang muka 

pelanggan 

b. Utang jangka panjang: 

obligasi, utang bank 

c. Utang lainnya 

3. Modal 

 

2. Laporan Laba 

Rugi 

Laba bersih  = Penjualan 

bersih + Pendapatan Lain-

Biaya Operasional-Biaya 

Bunga dan Pajak 

1. Penjualan: retur penjualan, 

potongan penjualan, persediaan 

awal, barang dalam proses 

(biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, biaya overhead pabrik), 

persediaan akhir, pembelian, 

penjualan bersih 

2. Pendapan lain: bunga, dividen 

3. Biaya operasional: harga pokok 

penjualan, biaya penjualan, 

biaya administrasi dan umum, 

biaya depresiasi, biaya 

pemasaran 

4. Biaya bunga  

5. Biaya pajak 

6. Laba bersih 

3. Laporan 

Perubahan 

Ekuitas 

Modal Akhir = Modal 

Awal + (Laba bersih-Prive) 

1. Laba atau rugi bersih periode 

yang bersangkutan 

2. Keuntungan atau kerugian 

setiap pos pendapatan dan 

beban 

3. Pengaruh kumulatif dari 

perubahan kebijakan akuntansi 

4. Transaksi modal dengan 

pemilik dan distribusi kepada 

pemilik (prive) 

5. Saldo akumulasi laba atau rugi 
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4. Laporan Arus 

Kas 

Arus kas bersih = arus kas 

dari aktivitas operasi +/- 

arus kas dari aktivitas 

investasi +/- arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

Aktivitas operasi 

1. Arus kas masuk: penjualan 

barang, penerimaan royalti atau 

komisi, pendapatan bunga, 

dividen 

2. Arus kas keluar: pembayaran 

supplier, pegawai, pajak dan 

bunga pinjaman 

 

Aktivitas investasi 

1. Arus kas masuk: penjualan aset 

tetap, penjualan aset tak 

berwujud, penerimaan dari 

pembayaran pinjaman entitas lain 

2. Arus kas keluar: pembelian aset 

tetap, pembelian aset tak 

berwujud, pengeluaran untuk 

pemberian pinjaman kepada 

entitas lain 

 

Aktivitas pendanaan 

1. Arus kas masuk: menerbitkan 

instrumen utang 

2. Arus kas keluar: membayar utang 

atau pinjaman 

5. Catatan Atas 

Laporan 

Keuangan 
Tambahan informasi yang 

disajikan dalam laporan 

keuangan 

Berisi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan 

dalam laporan keuangan 

Sumber: Sujarweni (2016), Hanafi dan Halim(2014) 

3.8. Proses Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Proses memasuki lokasi penelitian 

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, peneliti 

sebelumnya memperkenalkan diri dan meminta izin kepada pemilik UD. 

Kopi Gunung Betung dan pihak informan lain yang akan dilibatkan dalam 

penelitian ini dengan membawa surat izin formal penelitian dari pihak 

akademika kampus (Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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Universitas Lampung). Selanjutnya, peneliti mengutarakan maksud dan 

tujuan peneliti dan kemudian melakukan kontrak wawancara. 

2. Berada di lokasi penelitian 

Peneliti berusaha melakukan hubungan emosional dengan subjek penelitian 

yang memudahkan peneliti untuk menjalin kerjasama dengan informan. 

Peneliti mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap dari 

berbagai informasi serta fenomena yang diamati. 

3. Pengumpulan data 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan 

berdasarkan fokus penelitian. Dengan cara observasi, wawancara, serta 

dokumentasi yang menunjang dalam penelitian ini. 

4. Pencarian Literatur 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya 

peneliti mencari berbagai literatur sebagai sumber menganalisis data. 

5. Menyusun laporan keuangan sesuai standar 

Setelah semua data terkumpul, peneliti menyusun laporan keuangan UD. 

Kopi Gunung Betung yang disesuaikan dengan SAK ETAP dengan tujuan 

agar mengetahui bagaimana perbandingan laporan keuangan yang disusun 

oleh UD. Kopi Gunung Betung secara sederhana dengan laporan keuangan 

yang disusun berdasarkan SAK ETAP. 

6. Menganalisis hasil laporan keuangan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menganalisis dan menjelaskan 

perbedaan-perbedaan dalam laporan keuangan UD. Kopi Gunung Betung 

dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK ETAP. 



63 

 

3.9. Teknik Analisis Data  

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis 

memerlukan daya kreatif serta kemempuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara 

tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti 

harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. 

Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda 

(Sugiyono,2014). Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki (Cevilla, dkk 1993). 

Menurut Mardalis (1999) penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan  apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada . 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung. 

2. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terdapat pada UD. Kopi 

Gunung Betung, apakah penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan 

SAK ETAP atau belum. 
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3. Mengevaluasi hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data 

yang didapat kemudian menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam bab 

kajian pustaka. Dalam hal ini peneliti akan menemukan Gap yang terjadi 

antara laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung dengan 

teori SAK ETAP. 

4. Menyimpulkan kelemahan dan menyarankan perbaikan dalam penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. 

3.10.  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian, yang sering 

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan 

atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang 

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, 

dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti 

semula (Sugiyono, 2014). 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Menurut Moleong (1998) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan  keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzin dalam Moleong (1998) membedakan empat macam 
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triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu (Sugiyono, 2010):  

1. Triangulasi Sumber 

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Menurut Moleong (1998), hal itu dapat dicapai dengan cara : 

A. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara pada 

informan. 

B. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan oleh informan secara pribadi. 

C. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

D. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

E. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, 

belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

 



 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai Gap Analysis Penerapan SAK ETAP 

pada Penyusunan Laporan Keuangan UD. Kopi Gunung Betung, maka penulis 

menarik kesimpulan yaitu:  

1. Laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung pada tahun 2016 

adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Laporan 

keuangan tersebut belum sesuai dengan SAK ETAP baik dalam hal penyusunan 

maupun jumlah laporan keuangannya. Laporan keuangan UD. Kopi Gunung 

Betung pada tahun 2016 yang telah disesuaikan dengan SAK ETAP ada lima, 

yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Perbandingan yang dilakukan antara laporan 

keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung dengan laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan SAK ETAP menghasilkan gap analysis terlihat dari 

pencatatan pos-pos dalam neraca yang tidak memperhatikan  persediaan sebagai 

aktiva tetap dan tidak mencatat biaya depresiasi aktiva tetap, selanjutnya 



108 

 

perbedaan pos-pos dalam laporan laba rugi seperti biaya-biaya yang belum 

tercatat dalam proses non produksi, sehingga menyebabkan gap analysis hasil 

laba usaha dari laporan keuangan yang disusun oleh UD. Kopi Gunung Betung 

dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan SAK ETAP. Dari hasil 

analisis ditemukan perbedaan pencatatan pos-pos dan nominal, yaitu perbedaan 

pengakuan pendapatan dan beban yang mengakibatkan perbedaan nominal pada 

hasil akhir laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan terdapat penurunan laba 

usaha dan dapat mengakibatkan meningkatnya harga pokok penjualan produk 

serta dapat mengurangi setoran pajak. 

2. UD. Kopi Gunung Betung mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada, kendala yang dihadapi 

adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan 

dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

Keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen UD. Kopi Gunung Betung 

mengakibatkan kurang tertatanya pencatatan arus kas usaha sehingga keuangan 

UD.Kopi Gunung Betung masih tercampur dengan keuangan pribadi pemilik, 

sehingga pemilik tidak menyadari berapa nilai kas dan aset perusahaan dalam 

keadaan sesungguhnya. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, SAK ETAP menjadi satu komponen penting dalam 

penyusunan laporan keuangan bagi UD. Kopi Gunung Betung dan para pelaku 

UMKM pada umumnya. Dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan 

SAK ETAP, manfaatnya bagi pihak internal adalah pemilik usaha dan manajemen di 

dalamnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada keuangan perusahaan dan 
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mengetahui laba usaha secara riil. Dari hasil penelitian diketahui masih tercampurnya 

keuangan usaha dengan keuangan pribadi pemilik, hal ini yang menyebabkan UD. 

Kopi Gunung Betung sulit untuk berkembang karena tidak mengetahui laba riil 

usahanya, dan berapa kas maksimal yang harus dikeluarkan bagi pemilik UD.Kopi 

Gunung Betung. Sedangkan, bagi pihak eksternal penyusunan laporan keuangan yang 

sesuai SAK ETAP yaitu untuk menarik sumber modal asing, karena salah satu syarat 

pengajuan kredit bagi pelaku UMKM adalah melampirkan laporan keuangan usaha 

yang baik dan terstuktur. 

5.2. Saran 

1. Bagi pelaku UMKM, khususnya UD. Kopi Gunung Betung harus memiliki 

sumber daya manusia yang memadai untuk menerapkan pencatatan akuntansi 

yang lebih baik dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang baku yaitu SAK ETAP agar laporan keuangan tersebut 

berguna bagi pengguna laporan keuangan baik pemilik usaha maupun pengguna 

lainnya dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk lebih banyak melibatkan 

objek atau UMKM lainnya agar hasilnya dapat digeneralisasikan kepada objek 

yang lebih luas dan menambah waktu penelitian agar mengetahui kekurangan 

dan kelemahan dari suatu objek penelitian tersebut. 

3. Bagi akademisi, untuk dapat menjadikan UMKM sebagai sarana pengabdian 

tentang implementasi SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan bagi 

entitas sejenis.  
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