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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai  negara  yang berkembang ini ,  lebih  menitik beratkan 

pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  ke  arah  yang  lebih  baik.  Proses  

ini berpengaruh langsung kepada berbagai bentuk usaha di Indonesia. Seiring 

dengan berjalannya waktu, di Indonesia terbentuk berbagai macam jenis  usaha,  

baik  usaha  berskala  kecil  maupun  usaha  berskala  besar.  Di  era globalisasi,  

berbagai  jenis  usaha  tersebut  dituntut  untuk  lebih  maju  dan  dapat bertahan 

dalam menjalankan jenis usahanya. Salah  satu  jenis  usaha  di  Indonesia  adalah  

Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM).  

Menurut Delviana (2012) Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan 

salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mempunyai peranan yang 

sangat esensial  bagi  kondisi  perekonomian  negara  Indonesia.  Dengan  adanya  

UKM (Usaha Kecil  dan Menengah)  peluang  kerja  semakin  bertambah,  

sehingga  dapat mengurangi angka pengangguran. UKM telah memberikan 

kontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi 

masyarakat serta berkontribusi dalam produk domestik bruto (PDB) dan ekspor 

nasional. Maka tidaklah berlebihan jika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

dianggap sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa. 

Menurut Rudianto (2012:2), menyatakan bahwa mayoritas pengusaha 

UKM tidak mampu memberikan informasi akuntasi terkait kondisi usahanya. 
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Kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar pengusaha UKM ketika akan 

melakukan praktik akuntansi adalah karena kurangnya kedisiplinan serta 

keterbatasan pengetahuan pemilik dan sumber daya manusia yang dimiliki 

mengenai akuntansi. 

Dalam penelitian Delviana (2012), Kehadiran Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Punlik atau lebih dikenal dengan SAK 

ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan 

laporan keuangan. Tujuan dari SAK ETAP sendiri yakni untuk memberikan 

kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah. Sesuai dengan ruang lingkup 

SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa 

akuntabilitas publik, entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan adalah 

entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 

Selain  itu,  laporan keuangan  juga dapat menjadi  tolak ukur bagi pemilik 

UKM  dalam memperhitungkan  keuntungan  yang  diperoleh, mengetahui  berapa 

tambahan modal yang  dicapai,  dan  dapat mengetahui  bagaimana  keseimbangan 

hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki. Setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  

pemilik UKM dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi 

keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba 

semata. Kehadiran  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas 

Publik  atau  lebih  dikenal  dengan  (SAK  ETAP)  diharapkan  dapat  

memberikan kemudahan  untuk UKM  dalam menyajikan  laporan  keuangan. 

SAK ETAP  juga diharapkan  menjadi  solusi  permasalahan  internal perusahaan,  
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terutama  bagi manajemen  yang hanya melihat hasil  laba  yang  diperoleh  tanpa 

melihat  kondisi keuangan yang sebenarnya. 

Banyak  hambatan  atau  masalah  yang  menyebabkan  UKM kurang 

berkembang.  Hambatan  atau  masalah  tersebut  meliputi  pemasaran  produk, 

teknologi,  permodalan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  persaingan  usaha  

yang ketat, kurang teknis produksi dan keahlian dan masalah manajemen 

termasuk cara pengelolaan  keuangan  dan  akuntansi.  Pengelolaan  keuangan  

dan  akuntansi menjadi  masalah  utama  UKM.  Hal  ini  sering diabaikan  oleh  

pemilik  UKM, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah akuntansi yang 

benar. Masalah ini timbul  karena  pemahaman  dan  informasi  tentang  kaidah  

akuntansi  yang  benar sangat  minim.  Disamping  itu, Sumber  Daya  Manusia 

(SDM)  pemilik  UKM rendah  karena  latar  belakang  pendidikan  mereka  rata-

rata. Selain  itu,  pengelolaan  keuangan  pada  UKM  merupakan  salah  satu 

masalah untuk  kemajuan  usaha  UKM.  Pengelolaan  keuangan  ini  biasanya 

diremehkan  dan  dianggap  mudah.  Padahal,  dalam  kenyataan  pengelolaan 

keuangan  UKM  membutuhkan  keterampilan  akuntansi  yang  baik  oleh 

pemiliknya. Di Indonesia, kebanyakan  pemilik UKM  tidak  tamat  SMP. Mereka  

hanya mengandalkan bakat usaha yang dimilikinya turun-temurun dari 

keluarganya. Hal ini yang menyebabkan  salah  satu penyebab keuangan UKM 

kurang  baik. Dengan  adanya  PP  No  46  tahun  2013  tentang Pajak Penghasilan 

atas UKM, pemerintah akan menetapkan tarif pajak sebesar 1% bagi  para  

pemilik  usaha UKM  yang memiliki  laba  kurang  dari  4,8 Milyar  per tahun.  

Dengan  adanya  peraturan  pemerintah  ini,  seharusnya  bagi  para  pemilik UKM  
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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. 

Kendala pembuatan laporan  keuangan  oleh  pemilik UKM  yaitu mereka tidak 

mengerti kalau ada  standar  akuntansi  yang mengaturnya,  sehingga mereka tidak 

menerapkan  standar  tersebut  dalam  proses  pembuatan  laporan  keuangan 

usahanya.  Disamping  itu,  Sumber Daya Manusia (SDM)  mereka  kurang,  

mereka  hanya  menggunakan model  tradisional  atau  konvensional  berupa  

pencatatan  sederhana.  Sebetulnya  model pencatatan sederhana sudah baik 

digunakan, akan tetapi kurang signifikan. Pembuatan laporan keuangan UKM 

sebaiknya menggunakan metode khusus yaitu SAK ETAP agar memperoleh hasil 

yang signifikan. 

Adapun objek penelitian ini adalah ekspedisi CV. Jasa Prima Mustika 

yang berlokasi di Jalan Air Hitam Garuda Sakti KM. 3 Kota Pekanbaru. Usaha 

yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan rute Jakarta menuju 

Pekanbaru dan Pekanbaru menuju Jakarta. Perusahaan ini telah memiliki kurang 

lebih dari 100 pelanggan tetap.  

Adapun permasalahan di UKM CV. Jasa Prima Mustika, bahwasanya CV. 

Jasa Prima Mustika belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan yang sesuai 

dengan SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat tidak adanya perhitungan laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk 

UKM ini. UKM ini hanya menyusun laporan laba rugi dan neraca secara 

sederhana. Artinya penyusunan yang sesuai dengan standar SAK ETAP belum di 
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implementasikan secara penuh. Sedangkan laporan dalam SAK ETAP (2009:3.12) 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan laporan keuangan.  

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  peneliti  menentukan  judul  sebagai 

berikut  “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 

ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA 

LAPORAN KEUANGAN UKM CV. JASA PRIMA MUSTIKA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas maka penulis 

mencoba merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan : 

1. Apakah laporan keuangan UKM CV. Jasa Prima Mustika  sudah 

menerapkan SAK ETAP? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi perusahaan dalam  penerapan SAK 

ETAP ? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penlitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dilakukannya penelitian ini yakni: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UKM CV. Jasa Prima 

Mustika. 
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b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan 

dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun maanfaat dari penelitian ini: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan terutama dalam masalah penyajian laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP. 

b. Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan 

menjadi sumber masukan bagi manajemen perusahaan mengenai SAK 

ETAP serta memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang sejenis. 

1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan Penelitian ini pada CV. Jasa Prima Mustika Kota 

Pekanbaru, Terletak Jl, Air hitam Kota Pekanbaru. Pada bulan Maret sampai 

Agustus 2017. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

a.  Data Primer 

Yaitu data yang penulis proleh secara langsung dari CV. Jasa 

Prima Mustika tersebut dalam bentuk buku dan masih membutuhkan 

pengolahan lebih lanjut, guna mengetahui dan mempelajari sistem yang 

berlaku. 

b.  Data Sekunder 

Yaitu data-data yang diperoleh dari persahaan dalam bentuk yang 

sudah jadi seperti struktur organisasi dan sejarah singkat perusahaan dan 

data yang diperoleh dari buku perpustakaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik secara observasi dan wawancara (interview) yaitu penulis 

melakukan Tanya jawab dengan bagian keuangan untuk memperoleh data 

mengenai menyusun laporan keuangan di CV. Jasa Prima Mustika, serta di 

atas usaha untuk memperoleh data mengenai sejarah singkat, struktur 

organisas, tugas – tugas utama karyawan dan aktivitas CV. Jasa Prima 

Mustika. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan dalam Tugas Akhir ini dibagi menjadi 4 

bab dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini berisikan sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi – misi 

perusahaan, dan struktur organisai perusahaan pada CV. Jasa Prima 

Mustika. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini membahas mengenai landasan teori dan praktek diantaranya 

SAK ETAP, UKM, Akuntansi, Laporan Keuangan 

BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang diperlukan. 

 

 


