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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Telaah Pustaka 

1. Grand Theory 

a. Teori Keagenan (Agency Theory), mendeskripsikan hubungan antara 

pemegang saham (shareholder) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai 

agen. Teori ini membantu pihak perusahaan (agen pemilik atau prinsipal), 

dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan 

menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk 

memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan 

informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu 

mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat 

tentang laporan keuangan. 

b. Teori Sinyal (Signaling Theory), mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa 

yang sudah dibuat oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. 

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi 
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melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi 

konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena 

prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 

laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba 

dan aset yang tidak overstate. Pengumuman informasi akuntansi 

memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik 

dimasa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk 

melakukan investasi. 

2. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil Menengah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 UMKM memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. Usaha mikro, yaitu usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau 

badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak RP. 50.000.000,00 (Lima 

Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(Tiga Ratus Juta Rupiah). 

b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif 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 
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usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil, 

yaitu : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari RP. 50.000.000,00 (Lima Puluh 

Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima 

Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga 

Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00 (Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah). 

c. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha 

menengah, yaitu :  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari RP. 500.000.000,00 (Lima Ratus 

Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(Sepuluh Miliyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 

(Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliyar Rupiah). 
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 Berikutnya, menurut keputusan Presiden RI No.99 tahun 1988 yaitu Usaha 

Kecil Menengah 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 kategori Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 mendefinisikan 

usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga, BPS 

mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu :  

1) Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang. 

2) Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. 

3) Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang. 

4) Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih. 

 Pada tahun 2014 jumlah populasi UKM mencapai 57,9 juta pelaku UMKM, 

dengan memberikan kontribusi terhadap PBD 58,92 persen dan kontribusi dalam 

penyerapan tenaga kerja 97,30 persen. 

 Menurut Pramiyanti (2008:5), definisi UMKM yang pertama adalah tidak 

adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dengan bidang operasi. 

Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 

sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan 

kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap kelembagaan kredit 

formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya dari 

modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan 
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rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status 

badan hukum. 

 Menurut Tulus Tambunan (2009:2) karakteristik UMKM adalah sebagai 

berikut: 

a. Jumlah perusahaan sangat banyak jauh melebihi jumlah usaha besar. 

Terutama dari kategori usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan usaha 

besar dan usaha menengah, usaha mikro dan kecil tersebar diseluruh 

pelosok pedesaan., termasuk di kecamatan-kecamatan terisolasi. Oleh 

karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang 

khusus untuk ekonomi pedesaan. Dengan kata lain, kemajuan 

pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan 

pembangunan UMKM. 

b. Sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan 

kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat 

dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan 

nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan 

pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. 

c. UMKM dianggap sebagai perusahaan-peusahaan yang memiliki fungsi 

sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya, usaha 

mikro bisa menjadi landasan bagi pengembangan usaha kecil, sedangkan 

usaha kecil bagi usaha menengah dan usaha menengah bagi usaha 

besarnya. 
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d. UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilitas tabungan atau 

investasi di pedesaan. Sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha 

ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan 

kemampuan berwirausaha dan orang-orang desa. 

 Menurut Primiana (2009;11) mendefenisikan usaha kecil adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang 

menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri 

manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan. 

b. Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan 

perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan 

pemilihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan 

pengembangan sektor-sektor dan potensi. 

c. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 

 Mitzer (1992) dalam Itjang D. Gunawan (2006) mendefinisikan sektor Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai organisasi yang memiliki entrepreneurial 

organization dan memiliki ciri antara lain struktur organisasi mereka sangat 

sederhana, mempunyai karakter yang khas, dan tanpa elaborasi. Biasanya tanpa staf 

yang berlebihan, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki hirarki manajer kecil. 

Aktivitas mereka hanya sedikit yang diformalkan dan sangat sedikit menggunakan 

perencanaan. 
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 Kemudian sarief (2004: 4) dalam Itjang D. Gunawan (2006) mengungkapkan 

dalam keputusan menteri keuangan No. 4/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, 

usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara 

Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus 

Juta Rupiah) pertahun. 

3. Pengertian dan Fungsi Akuntansi 

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan-

keterangan mengenai data ekonomi untuk mengambil keputusan bagi siapa saja yang 

memerlukannya. 

Akuntansi adalah suatu pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian 

mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan 

pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam 

perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. 

Pengertian akuntansi yang dikeluarkan oleh Komite Terminologi AICPA (The 

Committen Terminology of the American Institut of Certified Public Accountans) 

dalam buku karangan Belkaoui (2006;50) yang yang mengatakan pengertian 

akuntansi “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 

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

dalam bentuk satuan uang, serta menginterpretasikan hasil tersebut.” 

Sedangkan menurut Warren dkk. (2008;10) dalam Principles of Acounting juga 

menyatakan “Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi 
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yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. 

Horngren Harrison (2007;4) dalam Akuntansi Jilid 1 menyatakan bahwa 

“Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses 

data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil 

keputusan”. 

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam dalam buku karangan 

Sadeli (2011;2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut : 

Accounting is an the process of identifying, measuring, and comunicating 

economic information to permit informed judgments and decisions by users of 

the information. Yang artinya akuntansi adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan 

dan pengambilan keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. 

 Dengan demikian, maka akuntansi tidak hanya dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi dan mencatat peristiwa ekonomi dan bisnis yang terjadi, tetapi harus 

dapat mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

akuntansi untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat 

dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan 

lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemiliknya. 

 Bagi manajemen usaha, akuntansi sebenarnya adalah alat untuk memberikan 

informasi tentang kejadian-kejadian yang bersifat finansial dalam satu periode 
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tertentu. Dengan demikian pihak manajemen mampu menguasai keadaan usaha dan 

dapat menguasai jalannya usaha. 

 Sedangkan menurut Prawironegoro dan Purwanti (2014:2-3) informasi 

akuntansi itu memiliki tiga tujuan pelaporan kepada manajemen, yaitu :  

1) Membuat keputusan-keputusan rutin bisnis (kegiatan operasi) dan 

keputusan-keputusan khusus (investasi jangka panjang). 

2) Memberikan pelaporan kepada pihak luar perusahaan, yaitu pemegang 

saham, jawatan pajak, lembaga keuangan, dan lain-lain. 

3) Memberi informasi kepada pihak dalam perusahaan yaitu kepada 

berbagai level majamenen. 

 Akuntansi menurut Wild dan Kwok (2011: 4) adalah sistem informasi dan 

pengukuran yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan yang relevan, 

dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan organisasi bisnis. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan aktivitas 

jasa penyedia informasi tentang bisnis dan transaksi keuangan yang disajikan dalam 

bentuk laporan yang berguna bagi pengambil kebijakan ekonomi. Agar laporan 

keuangan yang dibuat memenuhi syarat dan ketentuan akuntansi maka diperlukan 

adanya standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. 

 Menurut Mulya (2010:14) mengatakan, tujuan standar akuntansi keuangan 

yaitu “menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, 

yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan 



 
 

18 

laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan 

perusahaan lain”. 

 Akuntansi juga berguna untuk menyajikan informasi berupa data keuangan 

perusahaan secara kuantitatif dan relavan yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan. Baik dalam mengukur keberhasilan operasi usaha, maupun membuat 

rencana di masa yang akan datang. 

4. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygant & Warfird (2007:2) laporan keuangan merupakan 

sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. Sedangkan menurut Muljanto (2012:13) laporan keuangan adalah hasil 

dari suatu rangkaian proses pembukuan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan 

posisi dan kinerja suatu entitas. 

 Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) adalah 

catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan menurut (Munawir, 2010:5) 

laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode 

suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau laporan posisi keuangan 

dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. 

 Menurut Harahap (2008) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (2016:5) yaitu, proses penetapan 
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jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban didalam laporan 

keuangan. 

 Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) adalah biaya historis. Biaya 

historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk 

memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah 

sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan 

akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. 

5. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pervasif 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM, 2016:5), menyatakan persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, 

liabilitas, penghasilan dan beban dalam SAK EMKM didasarkan pada konsep dan 

prinsip pervasif dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dalam hal ini tidak 

ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, 

maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran 

untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. 

a. Asumsi Dasar 

1) Dasar Akrual 

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. 

Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, 

penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan 

untuk masing-masing pos tersebut. 
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2) Kelangsungan Usaha 

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK 

EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk 

melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas 

mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud 

melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak 

mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika 

entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi 

kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas 

tidak mempunyai kelangsungan usaha. 

3) Konsep Entitas Bisnis 

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. 

Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha 

yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, 

harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut 

maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan 

bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis 

tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya. 

6. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) 

 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. 
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Entitas mikro, kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang 

signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha 

mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-

turut. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(2013;1) “Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang :” 

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas 

dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 

1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau 

regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 

2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang 

atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. 

 Mengingat usaha kecil dan menengah sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa 

akuntabilitas publik, maka standar akuntansi bagi usaha kecil menengah adalah SAK 
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EMKM. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan untuk kepentingan internal maupun pihak lain selaku pengguna laporan 

keuangan. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipahami oleh pemilik usaha 

dalam melakukan pembinaan untuk menyusun laporan keuangan. 

7. Penyajian Laporan Keuangan 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM, 2016:7) menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai 

persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk 

entitas. 

a. Penyajian Wajar 

 Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, 

peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 

liabilitas, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam konsep dan prinsip pervasif. 

Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK 

EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, 

peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. 

 Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan 

informasi untuk mencapai tujuan, yaitu : 

1) Relevan, informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses 

pengambilan keputusan. 
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2) Representasi tepat, informasi dalam laporan keuangan 

merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan 

bebas dari kesalahan material dan bias. 

3) Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan entitas dapat 

dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan  

entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi 

posisi dan kinerja keuangan. 

4) Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari 

informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar. 

b. Kepatuhan Terhadap SAK EMKM 

 Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat 

pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK 

EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan 

bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan 

keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. 

c. Frekuensi Pelaporan 

 Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode 

pelaporan, termasuk informasi komparatifnya. 
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d. Penyajian yang Konsisten 

 Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas 

disusun secara konsisten, kecuali : 

1) Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 

jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan 

mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan 

akuntansi. 

2) SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. 

 Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah karena 

penerapan di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika 

reklasifikasi tidak praktis. Tidak praktis adalah kondisi dimana entitas tidak dapat 

menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. 

e. Informasi Komparatif 

 Kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM, entitas menyajikan informasi 

komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang 

disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan. 

f. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan 

dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk 

mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan 
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bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang 

dibuatnya (Hery 2015: 3). 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM, 2016:7) laporan keuangan minimum terdiri dari : 

1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2) Laporan laba rugi selama periode 

3) Catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang berisi tambahan dan 

rician pos-pos tertentu yang relevan. 

 Karena informasi komparatif mensyaratkan jumlah komparatif, maka laporan 

keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk 

setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang 

terkait. 

g. Identifikasi Laporan Keuangan 

 Entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan 

atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukan informasi berikut dengan jelas 

dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan. 

8. Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM, 2016:9-13) menyebutkan laporan keuangan minimum terdiri dari : 
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a. Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan 

ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat 

mencakup pos-pos berikut : 

1) Kas dan setara kas 

2) Piutang 

3) Persediaan 

4) Aset tetap 

5) Utang usaha 

6) Utang bank 

7) Ekuitas 

 Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika 

penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM 

tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun 

demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan 

liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. 

b. Laporan Laba Rugi 

 Menurut Harahap, dalam buku Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan 

(2006:73), laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh 

perusahan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan hasil tersebut. 
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 Laporan laba rugi entitas menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu 

periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut : 

1) Pendapatan 

2) Beban keuangan 

3) Beban pajak 

 Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika 

penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba 

rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, 

kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas 

dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan 

sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai 

bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. 

c. Catatan atas Laporan Keuangan 

 Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu : 

1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 

SAK EMKM. 

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi. 

3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan 

transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna 

untuk memahami laporan keuangan. 

 Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan 
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secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan 

merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. 

9. Posisi Keuangan dan Pengakuan dalam Laporan Keuangan  

   Pengakuan laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yaitu penyajian laporan keuangan, 

dimana secara substansi pengaturan tersebut merupakan ringkasan dari PSAK yang 

juga mencakup pengaturan mengenai komponen laporan keuangan. 

   Posisi dan kinerja keuangan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) secara umum yaitu aset, 

liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban. 

 Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, 

liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan 

posisis keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut : 

a. Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan akan diperoleh oleh entitas. 

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk 

memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidang langsung 

terhadap arus kas entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan 

maupun pelepasan aset. 
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Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki 

wujud (tak berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk 

menentukan keberadaan aset. 

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya 

dimasa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset 

tersebut memilki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui 

dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak 

mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran terjadi. Sebagai 

alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan 

laba rugi 

b. Liabilitas 

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas 

yang mengandung manfaat ekonomi. 

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas memiliki 

kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan 

cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum atau kewajiban 

konstruktif. Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban 

konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika : 

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

pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi 
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kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggungjawab 

tertentu; 

2) Akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain bahwa 

entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, 

penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban 

tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan 

cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. 

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber 

daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk 

menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat 

diukur secara andal. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh 

liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak  

memenuhi definisi liabilitas. 

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai 

penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam 

laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Penghasilan 

Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau 
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penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. 

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan 

(gains). 

1) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, 

misalnya: penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti dan sewa. 

2) Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi 

penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, 

misalnya: keuntungan dari pelepasan aset. 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat 

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau 

penurunan liabilitas telah terjadi dapat diukur secara andal. 

b) Beban 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau 

kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal 

Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas 

yang normal dan kerugian. 

1) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal 

meliputi, misalnya: beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. 
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2) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari 

pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya: kerugian dari 

pelepasan aset. 

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik 

di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan 

liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

10. Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan 

dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat 

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. 

Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor 

maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM, 2016:5). 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007:3) tujuan dari laporan keuangan, 

yaitu: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuanagn suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi. 
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b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi 

kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai 

kejadian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non-keuangan. 

c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya.  

 Menurut Balkoui (2006:126), tujuan laporan keuangan adalah menyajikan 

secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil 

operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.  

11. Peran Akuntansi bagi UMKM 

 Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan 

usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal 

bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan UMKM, antara lain 

keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi 

akuntansi bagi UMKM juga diperlukan, khususnya untuk akses subsidi pemerintahan 

maupun komunitas akuntansi yang telah menegaskan pentingnya pencatatan dan 

penyelengaraan akuntansi bagi UMKM. 
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 Adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) merupakan cerminan upaya untuk mempermudah UMKM dalam 

menyusun laporan keuangannya. Hal yang baru tentu akan menimbulkan pro dan 

kontra, dari sinilah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengusaha UMKM dalam 

menyikapi hal tersebut, tetap membuat laporan keuangan yang sederhana atau beralih 

pada laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). 

12. Penerapan Akuntansi Menurut Perspektif Islam 

Akuntansi sebagai alat bantu manajemen (tool management) dapat memberikan 

informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan seperti tercermin 

pada catatan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Adapun dasar hukum atau ayat 

Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

Dalam Islam diatur tentang laporan keuangan dalam surat An-Nisa ayat 6 : 

 

Artinya : Dan ujilah
[269]

 anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 

maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta 

anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara 
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itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) 

dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah 

sebagai Pengawas (atas persaksian itu).  

[269]. Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, 

usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat 

dipercayai. 

  

 Penggalan ayat diatas tentang penyusunan laporan keuangan harus ada saksi 

atau bukti baik berupa dokumen nota, kwitansi dan lain-lain dalam setiap transaksi. 

Saksi atau bukti tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan secara benar 

dan adil. Dalam Islam sangat mengajarkan kejujuran dan keadilan dalam setiap 

muamalah. 

 Dalil laporan keuangan secara jujur dan benar dalam surat An-Nisa ayat 135 : 

 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau 

ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia
[361]

 kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 

tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan.  



 
 

36 

[361]. Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa. 

  

 Penggalan ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya saksi yang adil dalam 

setiap kegiatan muamalah (usaha). Saksi yang adil bisa berupa data transaksi yang 

jujur dan benar. Begitu pula laporan keuangan bisa menjadi saksi atau bukti tentang 

semua kegiatan perusahaan. Laporan keuangan disusun secara adil dan benar, karena 

akan menjadi suatu laporan pertanggungjawaban kepada pemilik usaha dan sebagai 

dasar pengambilan keputusan untuk perkembangan perusahaan. 

 Dalil bagaimana cara mencatat dan melaporkan hutang dalam surat (Al-

Baqarah ayat 282) : 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
[179]

 tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu 

orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika 

tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.  

[179]. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa 

dan sebagainya. 

 

 Penggalan surat diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam 

mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada 

dasarnya, ilmu akuntansi dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) 

telah menjadi bagian integral. 
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13. Penelitian Terdahulu 

Tabel II. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Nama Peneliti Hasil Penelitian 

1. Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) 

pada Laporan 

Keuangan Koperasi 

Karyawan Industri 

Kemasan Semen 

Gresik (IKSG) 

Ayu Muji Sri 

Sekarwati, 

(2018) 

Hasil penelitian sementara, 

KopKar IKSG belum sepenuhnya 

menerapkan ketentuan yang ada 

dalam SAK ETAP. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya elemen 

laporan keuangan yang tidak 

disajikan oleh KopKar IKSG dan 

perlakuan pada sebagian pos yang 

sudah sesuai dengan ketentuan 

SAK ETAP, serta sebagian pos 

yang belum sesuai dengan 

ketentuan SAK ETAP. 

2. Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) 

Pada Laporan 

Keuangan UKM CV. 

Jasa Prima Mustika 

Robi Anastap 

(2017) 

Hasil penelitian yang dilakukan 

menyimpulkan bahwa laporan 

keuangan UMKM Jasa Prima 

Mustika belum menerapkan SAK 

ETAP karena adanya faktor 

internal berupa kurangnya 

pemahaman pemilik usaha serta 

sumber daya manusia yang 

kurang memiliki kemampuan 

dibidang akuntansi, sedangkan 

faktor eksternalnya karena kurang 

peran sarta dari Kementrian 

Koperasi dan UKM serta Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru dalam 

mensosialisasikan secara langsung 

serta melakukan pelatihan kepada 

pelaku usaha agar dapat 

memahami dan 

mengimplementasikan Standar 

Akuntansi Keuanga Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK 
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ETAP) terhadap usaha yang 

dijalankannya. 

3. Analisis Penerapan 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK-

ETAP Pada CV. 

Bahu Bahtera Indah 

Manado 

Yohanes. C. 

Ponomban 

David. P. E 

Saerang 

Anneke 

Wangkar 

(2016) 

Dari hasil penelusuran dan 

analisis terhadap CV. Bahu 

Bahtera Indah Manado mengenai 

penyajian Laporan Keuangan 

berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan-Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP) di peroleh kesimpulan 

bahwa dalam penyajian laporan 

keuangan CV. Bahu Bahtera 

Indah Manado masih banyak 

perbedaan atau ketidaksesuaian 

dengan SAK-ETAP. Bahkan ada 

juga laporan-laporan keuangan 

yang tidak di terbitkan oleh CV. 

Bahu Bahtera Indah Manado 

padahal perlu di terbitkan menurut 

SAK-ETAP yaitu penerimaan kas 

dari penjualan aset tetap, aset 

tidak berwujud, dan aset jangka 

panjang lainnya ,dan juga uang 

muka dan pinjaman yang 

diberikan kepada pihak lain. 

4. Evaluasi  Penyusunan 

Laporan Laba Rugi 

Dan Neraca 

Berdasarkan SAK 

ETAP  

Pada PT. KARUNIA 

MULTIGUNA 

ABADI 

Ribka 

Agustine 

Singal 

(2015) 

Hasil penelitian berdasarkan 

penyajian laporan neraca dan laba 

rugi yang dibuat oleh PT.Karunia 

Multiguna Abadi pada bulan 

September tahun 2015 masih 

belum sesuai dengan kaidah  SAK 

ETAP dan masih ada 

pengklasifikasian pos akun yang 

belum disajikan, hal tersebut 

dikarenakan terbatasnya 

pengetahuan dan  sumber daya 

manusia yang dimiliki. Sebaiknya 

manajemen perusahaan 

mempekerjakan karyawan yang 

terampil dalam bidang akuntansi, 

dan 

meningkatkan kesadaran akan 
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pentingnya penggunaan laporan 

keuangan. 

5. Analisis Penerapan 

SAK ETAP Pada 

Penyajian Laporan 

Keuangan  

PT.NICHINDO 

MANADO SUISAN 

Ade Astalia 

Pratiwi 

(2014) 

Hasil penelitian berdasarkan 

Neraca dan Laporan Laba Rugi 

tahun 2011 dan 2012, 

menunjukan bahwa perusahaan 

belum menyajikan laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan 

keuangan (CALK) serta terjadi 

inkonsistensi dalam penyajian 

beberapa pos pada Neraca yang 

tidak diungkapkan dalam CALK. 

Penelitian ini menyarankan agar 

perusahaan menyusun komponen 

laporan keuangan lainnya dan 

mengungkapkan kebijakan 

akuntansi perusahaan dalam 

CALK. 

6. Aplikasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Etap 

Pada Bagus Agriseta 

Mandiri 

Mega Indah 

Puspita S. 

(2013) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perusahaan hanya 

membuat kerugian dan 

keuntungan laporan, namun dalam 

penyajiannya, tetap saja tidak 

sesuai dengan SAK ETAP dan 

laporan neraca keuangan, arus kas 

dan ekuitas perusahaan tidak 

disajikan namun karena 

perusahaan kurang memahami 

standar mengatur laporan 

keuangan. Dengan adanya SAK 

ETAP diharapkan untuk 

menciptakan keseragaman dalam 

melaksanakan perlakuan 

akuntansi dan penyajian laporan 

keuangan sehingga dapat 

mengakibatkan informasi yang 

tepat terhadap kebutuhan 

pengguna. 
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B. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: “Diduga laporan keuangan 

UMKM CV. Mahkota Motor belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


