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i 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 

ENTITASTANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA 

 KOTA DUMAI BERSEMAI 

 

Oleh: 

 

HABIBI 

11573105551 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyusunan laporan keuangan 

pada Perusahaan Dearah Air Minum PDAM) telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriftif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

wawancara langsung. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriftir 

komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang 

dibuat dan disajikan oleh PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai dalam 

penerapannya  tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas publik  (SAK ETAP). Laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai 

Bersemai tidak mencatat imbalan kerja pada karyawan, tidak mencatat aset 

berupa tanah dan hutang serta tidak tercatatnya persediaan bahan kimia. Untuk 

itu perusahaan agar dapat mencatat dan menyusun laporan keuangan PDAM 

Tirta Kota Dumai Bersemai mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan 

perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus 

kas 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 

tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi 

menjadi tiga, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. 

Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah. 

PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang pelayanan air minum khususnya di wilayah Kota Dumai. 

Tujuan utama dalam PDAM ini bukan hanya sekedar mencari laba tetapi 

fungsi sosial dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan air minum 

untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat kota dumai. Dengan 

berkembangnya PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai yang sedemikian rupa ini, 

kiranya sudah cukup di sadari bahwa PDAM merupakan suatu usaha 

pelayanan air minum yang perlu dikelola secara professional karena menyerap 

banyak tenaga kerja, dana dan prasarana.  

Seiring dengan hal tersebut maka disadari pula bahwa akuntansi 

merupakan alat yang efektif untuk membantu pimpinan PDAM dalam 
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melaksanakan tugas sehari-hari. pimpinan pada masing-masing bagian 

membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar untuk membuat 

keputusan-keputusan, baik mengenai persoalan operasional rutin ditingkat 

bawah maupun mengenai persoalan-persoalan kebijakan ditingkat atas. Hal ini 

membuat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) 

menghimbau kepada seluruh PDAM se- Indonesia untuk menggunakan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) yang salah satunya akan diterapkan oleh PDAM Tirta Kota Dumai 

Bersemai. 

Penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik) akan mempermudah Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) dalam menyusun laporan keuangan. SAK-ETAP ini berbeda dari 

SAK Umum, di mana pengaturan dan penghitungan akan lebih sederhana 

karena memang ditujukan untuk usaha menengah ke bawah. Dengan 

penggunaan sistem ini, maka PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan 

sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam 

kerumitan Standar Akuntansi Keuangan. 

SAK ETAP bertujuan memberikan kemudahan bagi perusahaan daerah 

air minum khususnya Kota Dumai dalam membuat laporan keuagan dan 

membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. 

Dengan hadirnya SAK ETAP di Indonesia diharapkan perusahaan khususnya 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Dumai Bersemai dapat menyusun 

laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, agar dapat di audit dan 

mendapatkan opini audi. 
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Dari penelitian yang di lakukan penulis. Menemukan berbagai masalah 

yang menyangkut penyajian laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Kota Dumai Bersemai antara lain: 

Pertama, dalam laporan keuangan  PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai 

tidak menghitung dan mencatat kewajiban imbalan kerja bagi karyawan  

sebagaimana yang di isyaratkan dalam SAK ETAP pada Bab 23 yang 

mengharuskan perusahaan mencatat imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 

desember 2017, akibatnya total aset rendah karna tidak menghitung imbalan 

kerja, dengan demikian perusahaan agar dapat menghitung imbalan kerja 

setiap tahunnya dengan membuat laporan aktuaria dari jasa aktuaris, dengan 

mencatat laporan aktuaria maka aset PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai akan 

bertambah. 

Kedua, dalam laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai 

tidak mencatat dan menghitung pembelian pada aset tanah pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai  sehingga berpengaruh pada jumlah 

aset perusahaan . Hal ini dapat dilihat berdasarkan sertifikat tanah yang tidak 

dihitung dalam laporan keuangan perusahaan. Akibatnya aset tetap berupa 

tanah rendah karena tidak tercatat dalam laporan keuangan  

Ketiga, dalam laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai 

juga tidak mencatat dan menghitung hutang atas pembelian tanah yang 

dibayar dimuka sebesar Rp 66.000.000,00 akibatnya jumlah utang rendah 

karna tidak tercatat dalam laporan keuangan. 

Keempat, dalam laporan keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak 

mencatat dan menghitung persediaan  pada bahan kimia pada Perusahaan 
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Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sehingga berpengaruh pada jumlah 

persediaan.. Akibatnya jumlah persediaan yang tercatat dalam laporan 

keuangan ini  rendah sebersar Rp. 1. 723.510.000,00 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan EntitasTanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kota Dumai 

Bersemai”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penyusunan laporan keuangan Perusahaan 

Daerah Air Minum PDAM) telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis melakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar 

penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Batasan masalah pada penelitian ini adalah 

penelitian berfokus pada analisis SAK ETAP yang meliputi: Neraca, Laporan 

Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas 

Laporan Keungan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penyusunan 

laporan keuangan pada Perusahaan Dearah Air Minum PDAM) telah sesuai 
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dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP).?” 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pihak akademik 

a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai 

referensi penelitiaan selanjutnya. 

b. Sebagai tambahan wacana akademik di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Bagi pihak organisasi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah 

laporan keuangan Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) yang berlaku saat ini atau belum. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis 

mengenai penyusunan laporan keuangan Perusahaan Dearah Air Minum 

(PDAM) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan sebagai salah satu proses bagi 

penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam pembuatan 

karya tulis ilmiah. 

 



6 

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif 

adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan data secara purposive, analisa data 

bersifat induktif/kualitatif (Sugiyono, 2010:13). 

Metode penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Data yang 

digunakan oleh penulis berupa data deskripsi dari hasil wawancara dan hasil 

perbandingan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). Lampiran I yang akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. 

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Mota Dumai 

Bersemai Kantor Pusat di Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Kota Dumai. 

Penelitian akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2019. 

1.6.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, 

yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh 

melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi. Data primer 

dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
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pihak pengelola keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai khususnya di bidang 

akuntansi dan pelaporan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui sebuah media. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu visi 

dan misi, gambaran umum PDAM Tirta Dumai Bersemai, dan laporan 

keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai tahun 2017. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 

langsung dengan mengumpulkan data atau informasi serta melakukan 

penelusuran historis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa gambaran umum pengelolaan keuangan, visi dan misi PDAM tirta 

dumi Bersemai laporan keuangan yang disajikan.  

b. Wawancara langsung 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dengan memberikan 

pertanyaan informal yang mengarah ke pertanyaan formal untuk 

mendapatkan informasi dari narasumber.  

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-

komparatif. Teknik ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua variable dan 

membentuk sebuah prosedur formal untuk membandingkan dan 

menyimpulkan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lainnya jika terdapat 

perbedaan yang signifikan. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan teori 
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yang ada, dalam penelitian ini teori yang ada adalah penyajian laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tnanpa 

Akuntabilits Publik (SAK ETAP). Penulis akan dapat menyimpulkan apakah 

ada kesesuaian atau tidak antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tnanpa 

Akuntabilits Publik yang berlaku di indonesia dengan laporan keuangan 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam proposal penelitian ini, sistematika penulisan disusun 

berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan metode  penelitian dalam 

penulisan skripsi  serta sistematika penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori-teori penunjang dan penelitian-

penelitian terdahulu yang sejenis sebagai acuan. 

BAB III :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Dumai Bersemai 

BAB VI :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan 

pembahasan. Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis yang disiapan.   
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BAB V :  PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan  saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi menurut IAI merupakan mengindentifikasi, pencatatan, dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-

penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut. 

Definisi akuntansi menurut (AICPA) adalah suatu seni pencatatan, 

pengelompokan dan pengiktisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan 

dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat 

finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya. Kemudian di revisi akuntansi 

adalah aktivitas jasa yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang 

bersifat angka, terutama tentang finansial. Dari suatu unit entitas ekonomi 

yang dimaksudkan untuk dapat berguna dalam pengambilan putusan ekonomi, 

dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat 

dibandingkan jika kita mengambil pilihan yang lain. Sedangkan menurut 

(AAA) akuntansi adalah sebagai proses yang meliputi identifikasi, 

pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi, yang memungkinkan 

penilaian dan pengambilan putusan yang berharga bagi pengguna informasi. 

 

2.2 Analisa Laporan Keuangan 

Pengertian analisa laporan keuangan menurut Munawir (2010:), 

analisa laporan keuangan adalah: “Analisa laporan keuangan yang terdiri dari 

penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau 
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kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi 

serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa analisa 

laporan keuangan merupakan alat dan teknik analisa untuk laporan keuangan 

dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan 

yang bermanfaat mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perubahan pada 

masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan menentukan kondisi kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik  

SAK   ETAP    adalah   Standar   Akuntansi   Keuangan   untuk   Entits

Tanpa Akuntabilitas Publik, artinya SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas 

yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya 

SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak 

memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. SAK ETAP diterbitkan tahun 

2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 

Januari 2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun 

laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 

tahun 2009 telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. 

Penerapan dini diperkenankan, namun demikian SAK ETAP  ini banyak dapat 

di terapkan lebih dini untuk periode laporan keuangan yang di mulai sejak 1 

Januari 2010. SAK ETAP ini di terbitkan sebagai respon akan kebutuhan 

suatu standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana, namun  dapat 
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memenuhi kaidah kualitas pelaporan keuangan terhadap Internasional 

Financial Reporting Standard (IFRS). 

SAK yang berbasis IFRS memuat persyaratan penyajian laporan 

keuangan yang lebih rumit dan kompleks sehingga bagi entitas tertentu hal ini 

tidak sebanding antara manfaat dengan biayanya. Sedangkan dalam SAK 

ETAP persyaratan pengungkapan dan pengukuran lebih sederhana, sehingga 

tersedia alternatif standar akuntansi keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas 

publik dalam menyusun laporan keuangan. 

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam 

penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada 

pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri 

dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep 

biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk 

pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif 

tidak berubah selama beberapa tahun.  

a. Manfaat dari SAK ETAP adalah: 

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perushaan kecil, menengah, 

mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit, 

dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan 

keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha 

2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS sehingga lebih 

mudah dalam implementasinya. 
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b. Ruang lingkup SAK ETAP 

Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas 

publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan 

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statemen) bagi pengguna eksternal. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik 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; atau 

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang 

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

 

2.4 Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012:) mengemukakan pengertian 

laporan keuangan yaitu : Laporan keuangan merupakan struktur yang 

menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah 

entitas.Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum 

adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), 

kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari 

entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para 
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penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari 

aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan 

loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan 

catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan. 

Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, Laporan Keuangan adalah 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam 

nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan harga 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut suwarjono (2014:13) Laporan Keuangan bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan 

keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pengguna. Laporan keuangan tidak menyediakan semua 
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informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomik karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan 

informasi nonkeuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomik. Sebagai contoh, keputusan 

untuk menahan atau menjual aset mereka, atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen.Suwarjono dalam 

bukunya mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut 

a. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi 

inversor dan kreditor maupun pemakai lain, baik berjalan maupun 

potensial, dalam membuat keputusankeputusan investasi, kredit, dan 

semacamnya yang rasional. 

b. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi 

inversor dan kreditor maupun pemakai lain, baik berjalan maupun 

potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian 

penerimaan kas mendatang dari deviden atau bunga dan perolehan kas 

dari penjualan, penebusan, dan jatuh temponya pinjaman. 

c. Laporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya 

ekonomik suatu badan usaha, klaim terhadap sumber tersebut, dan 
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akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber 

daya tersebut. 

3. Karakteristik Kualitatif 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:5-8), laporan keuangan yang 

berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

diperbandingkan. Masing-masing karakteristik tersebut dapat diuraikan 

berikut ini. 

1. Dapat dipahami  

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan 

ketekunan yang wajar. Dengan demikian kepentingan agar laporan 

keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang 

relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 

2. Relevan  

Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau 
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masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka 

dimasa lalu. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian atau kesalahan 

dalam menyajikan informasi tersebut dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan pengguna. Materialitas tergantung pada 

besarnya tingkat kesalahan dalam menyajikan informasi, baik secara 

kuantitatif dan atau kualitatif. 

4. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan 

material dan bias, serta penyajian secara jujur atas apa yang seharusnya 

disajikan secara wajar. Laporan keuangan dikatakan bias jika laporan 

tersebut dengan sengaja ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan 

suat keputusan atau kebijakan oleh pengguna dengan tujuan untuk 

mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh manajemen melalui 

pemilihan penyajian informasi. 

5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance over Form) 

Transaksi, peristiwa, dan kejadian lainnya dicatat dan disajikan 

sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan berdasarkan 

kepada aspek hukum/formalnya. 

6. Pertimbangan Sehat 

Pertimbangan sehat diperlukan dalam penyusunan laporan 

keuangan. Pertimbangan sehat adalah sikap kehati-hatian, sehingga 
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aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak disajikan lebih rendah. 

7. Kelengkapan 

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, tetapi tetap 

mempertimbangkan batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan tidak 

mengungkapkan informasi secara lengkap, mengakibatkan laporan 

keuangan tersebut tidak dapat diandalkan dan kurang relevan. 

8. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang disajikan harus dapat memungkinkan pengguna 

dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode 

untuk mengetahui trend posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

harus dilakukan secara konsisten pada setiap periode. Sebagai 

tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan dampak 

perubahan tersebut. 

9. Tepat Waktu 

Laporan keuangan harus disusun secara tepat waktu tanpa 

mengurangi keandalan dan relevansinya sehingga berguna dalam 

pengambilan keputusan. 

10.  Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Proses penyediaan informasi harus mempertimbangkan biaya 

untuk menghasilkan informasi tersebut dan manfaatnya, sehingga 
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evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

penting 

4. Posisi Keuangan 

Menurut IAI (2015) Posisi keuangan adalah suatu entitas terdiri 

dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan 

keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini 

didefinisikan sebagai berikut: 

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas, 

b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari 

peristiwa masa lalu yangmenyelesaikannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi. Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa 

entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak 

atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban 

dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban 

dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak 

mengikat atau peraturan perundangan 

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua 

kewajiban. Ekuitas mungkin disubliklifikasikan dalam neraca. 

Misalnya entitas yang berbentuk perseroan terbatas, subklasifikasi 

dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo 
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laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

5. Kinerja Keuangan 

Menurut IAI (2015) Kinerja keuangan adalah hubungan antara 

penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan 

laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba 

per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait 

dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan 

beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut: Kinerja keuangan adalah 

hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan 

dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian 

investasi atau laba persaham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara 

langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. 

Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Penghasilan (income) 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi 

pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).  

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda 
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seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. 

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 

penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui 

dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena 

pengetahun mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan 

keputusan ekonomi 

b. Beban (expenses) 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang 

tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal Beban yang 

timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, 

misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban 

tersebut biasanya berbentuk alur keluar atau berkurangnya aset seperti 

kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. Kerugian mencerminkan 

pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin 

tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika 

kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara 

terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk 

tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 

6. Pengakuan Unsur Unsur Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2016) Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu 
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pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu 

unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Probabilitas manfaat ekonomi masa depan 

Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan 

mengacu pada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat 

ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir 

ke atau dari dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang 

melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar 

bukti yang terkait dengan konsdisi yang tersedia pada akhir periode 

pelaporan saat penyusunan laporan keuangan.  

Penilaian itu dibuat secara individu untuk pos-pos yang 

signifikan secara individual dan kelompok dari suatu populasi besar 

dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual. 

2. Keandalan Pengukuran 

Kriteria kedua untuk pengakuan pos adalah adanya biaya atau 

nilai yang dapat diukur dengan andal. Biaya atau nilai suatu pos 

seringkali diketahui, namun dalam beberapa kasus, nilai atau biaya 

tersebut harus diestimasi. 37 Penggunaan estimasi yang layak 

merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa 

mengurangi tingkat keandalan.  

Namun, jika estimasi tersebut tidak mungkin dilakukan, maka 

pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang 

gagal memenuhi kriteria pengakuan tersebut perlu diungkapkan dalam 
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catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan jika relevan untuk 

evaluasi posisi keuangan. 

7. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Menurut IAI (2015) Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk 

mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan 

keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar 

pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :  

1. Biaya historis. 

Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk 

memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas 

atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas 

yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya 

kewajiban. 

2. Nilai wajar 

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan 

suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-

pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam 

suatu transaksi dengan wajar. 

8. Pengakuan dalam Laporan Keuangan 

1. Aset 

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat 

ekonominya dimasa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut 
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mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset 

tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat 

ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas 

seteah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut 

menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. (SAK ETAP 

2016:8). 

2. Kewajiban 

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran 

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan 

untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur dengan andal. (SAK ETAP 2016:8). 

3. Penghasilan 

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari 

pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba 

rugi jika kenaikan manfaat ekonominya di masa depan yang berkaitan 

dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan 

dapat diukur secara andal. (SAK ETAP 2016:8). 

4. beban 

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan 

aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika 

penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan 

penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat 

diukur secara andal. (SAK ETAP 2016:8). 
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5. Laba atau rugi 

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan 

dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari 

laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak 

diperlukan. (SAK ETAP 2016:8). 

 

2.5 Penyajian Laporan Keuangan  

Menurut IAI (2016) penyajian laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan Entintas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan 

penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang 

sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan 

dan beban. 

2. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 

membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved 

statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan 

3. Kelangsungan Usaha 

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 

melanjutkan kelangsungan usahanya. 
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4. Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan, termasuk 

infromasi komparatif minimum satu tahun sekali 

5. Penyajian yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar 

periode 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. 

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. 

7. Materialitas dan Agregasi 

Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan 

keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang 

memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. 

8. Komponen Laporan  Keuangan Mencakup: 

Neraca, Laporan laba rugi, Laporan peruban ekuitas, Laporan arus 

kas, Catatan atas laporan keuangan 
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9. Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen 

laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan 

keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan 

harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. 

 

2.6 Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan SAK UMUM dan SAK ETAP 

Menurut IAI (2016) terdapat perbedaan mendasar antara SAK ETAP 

dengan SAK UMUM berikut perbedaan antara SAK ETAP DAN SAK 

UMUM 

Tabel II.1 

Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan 

SAK Umum dan SAK ETAP 

 

No SAK UMUM SAK ETAP 

1 Komponen Laporan Keuangan: 

a. Laporan posisi keuangan/Neraca 

b. Laporan laba rugi 

komprehensif 

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Komponen Laporan Keuangan: 

a. Neraca 

b. Laporan laba rugi 

c. Laporan perubahan ekuitas 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan atas laporan keuangan 

2 Tanggung jawab atas laporan 

keuangan 

Tidak ada 

3 Accrual basis dan going concern Accrual basis dan going concern 

4 Pada laba rugi: tidak ada pos luar 

biasa 

Pada laba rugi: silent pada pos luar 

biasa 

5 Laporan Perubahan Ekuitas: 

a. Pengungkapan distribusi dividen 

dan dividen per saham  

b. Tidak diperkenankan 

Laporan Perubahan Ekuitas: 

a. Tidak ada 

b. Laporan perubahan ekuitas 

dan saldo laba dapat 

menggantikan laporan laba 

rugi dan laporan perubahan 

ekuitas 
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6 Laporan Arus Kas: 

a. Arus kas operrasi disajikan 

dengan metode langsung atau 

tidak langsung 

b. Arus kas valas, bunga dan 

dividen, pajak penghasilan, 

investasi pada entitas anak, 

ventura bersama dan entitas 

asosiasi, perubahan kepemilikan, 

dan transaksi nonkas 

c. Kas yang dibatasi 

Laporan Arus Kas: 

a. Arus kas operasi disajikan 

dengan metode tidak langsung 

b. Arus kas bunga dan dividen, 

pajak penghasilan, dan 

transaksi nonkas 

c. Tidak ada 

7 Catatan Atas Laporan Keuangan: 

a. Kebijakan akuntansi 

b. Sumber estimasi ketidakpastian 

c. Modal 

d. Dividen dan informasi umum 

entitas 

Catatan Atas Laporan Keuangan: 

a. Kebijakan akuntansi 

b. Sumber estimasi 

ketidakpastian 

 

2.7 Penerapan Standar Akuntansi Untuk Etap 

Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi 

persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan 

tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP. 

Sepanjang diterapkan secara konsisten, entitas tersebut tidak diperkenankan 

untuk kemudian menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan 

keuangan berikutnya. Jadi, entitas yang menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP kemudian  tidak memenuhi persyaratan sebagai 

entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak 

diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, 

melainkan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non- ETAP 

dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini. 

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang 

dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011, penerapan dini diperkenankan. Jika 
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SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas  harus  menerapkan SAK ETAP 

untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 

2010.       

Tabel II.2 

Penerapan SAK ETAP menurut Ikatan Akuntan  

Indonesia adalah mencakup pos-pos berikut ini : 

 

PERKIRAAN SAK ETAP 

Penyajian Laporan 

Keuangan 

Minimum pos yang harus ada di neraca lebih 

sedikit.  Silent  terhadap pos luar biasa, 

laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan   

laba   rugi   komprehensif), cash   flow  dengan   

metode   tidak langsung 

Aset Tetap dan Properti 

Investasi 

Aset   tetap,   properti   investasi menggunakan 

metode biaya kecuali ada ketentuan   

pemerintah   yang mengharuskan   model   

revaluasi diterapkan. 

Aset Tidak Berwujud Aset   tidak   berwujud   diamortisasi  selama   

10   tahun. Pengukuran menggunakan metode 

biaya. 

Instrumen Keuangan Ruang   lingkup;   investasi   pada   efek 

tertentu-     Klasifikasi trading, held to 

maturity, dan  available   for   sale.  

Persediaan LIFO tidak diijinkan, ketentuan lainnya sama 

dengan PSAK 

Penurunan nilai Aset Ruang   lingkup   yang   meliputi   semua jenis 

aset kecuali aset yang timbul dari manfaat   

pensiun.-   Tidak   mengatur penurunan   nilai  

goodwill.-   Ada tambahan   penurunan   nilai   

untuk pinjaman yang diberikan dan piutang 

yang menggunakan PSAK 31. 

Laporan Keuangan 

Konsolidasian 

Tidak diatur bila memiliki investasi atas 

asosiasi   maupun  subsidiary menggunakan 

metode ekuitas   ( on line cosolidation). 

Sewa Tidak   mengatur   perjanjian   yang 

mengandung sewa ( psak 8)- Klasifikasi sewa; 

kombinasi  IFRS for SMEs  dan SFAS   13  

(rule   based)-   Laporan  

keuangan  lessee  dan  lessor menggunakan    

Biaya Pinjaman Biaya pinjaman langsung dibebankan. 

Imbalan Kerja Tidak   termasuk   imbalan   berbasis ekuitas-   

Untuk   manfaat   pasti mengunakan PUC dan 

jika tidak bisa,  
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PERKIRAAN SAK ETAP 

menggunakan   metode   yang disederhanakan. 

Pajak Penghasilan Menggunakan  tax   payable   concept. Tidak 

ada pengakuan dan pengukuran pajak 

tangguhan. 

(Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) 

SAK ETAP Bab 19 Ekuitas menjelaskan ruang lingkungan pengaturan 

akuntansi ekuitas untuk beberapa entitas berdasarkan jenis badan usaha. 

Berikut adalah jenis usaha yang disebutkan dalam SAK ETAP: 

1. Entitas Perorangan 

Ekuitas entitas perorangan adalah kekayaan bersih yang 

mencerminkan harta orang pribadi tersebut pada saat menjalankan 

usahanya. 

2. Persekutuan Perdata 

Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 

dua pihak atau lebih berdasarkan suatu hukum perjanjian (kesepakatan 

termasuk kesepakatan tidak tertulis) yang diatur dalam kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata. Masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai 

kesepakatan, dan masing-masing pihak dapat menanggung kerugian secara 

pribadi. 

3. Firma 

Firma terdiri atas dasar Kitang Undang-Undang Hukum Dagang. 

Kesepakatan yang dibuat oleh para anggota firma harus dibuat 

berdasarkan suatu perjanjian yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 

Setiap anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma. 
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4.  Commanditaire Vennootschap (CV) 

Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal 

persero aktif dan modal persero komanditer. Persero aktif adalah persero 

yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Perseroan komanditer adalah 

persero todak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab 

sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. 

5. Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan 

ketentuan dalam UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi atas saham. Pengesahan 

PT sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Ekuitas PT adalah kekayaan yang dipisahkan dari pemegang 

saham dan para pemegang saham bertanggung jawab sebatas pada modal 

disetor. Ketentuan kepengurusan, tanggung jawab pemegang saham, 

direksi, komisaris dan tata kelola PT diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. 

6. Koperasi 

Koperasi adalah badan hukum yang diatur dalam UU No.25 

Tahum 1992 tentang Perkoperasian. Modal koperasi adalah simpanan 

pokok anggota, mirip saham atas nama, tidak dapat dipindahtangankan 

dan dapat diambil kembali apabila keluar sebagai anggota koperasi. 

Ekuitas koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, 

pinjamanpinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. 
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7. Perusahaan Umum Negara dan Perusahaan Daerah 

Kedua jenis usaha ini adalah entitas yang dimiliki oleh Negara 

yang kekayaannya dipisahkan dari proses pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (IAPI 2012: 27-28). 

1. Pelaporan Keuangan ETAP 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), 

laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan 

laporan keuangan yang lengkap meliputi : neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

a. Neraca 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 

perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 

menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. 

Neraca minimal mencakup pos – pos berikut ; kas dan setara kas, 

piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset 

tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan 

kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, ekuitas. 

b. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan 

dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian 

investasi atau laba per saham. Unsur – unsur laporan keuangan yang 
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secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan 

dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos sebagai 

berikut : pendapatan, beban keuangan, bagian laba rugi atau rugi dai 

investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau 

rugi neto. 

c. Laporan peruban ekuitas 

Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, 

termasuk di dalamnya 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. 

Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi 

dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah 

investasi, penghitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas 

selama suatu periode. 

d. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas 

kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah 

perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

e. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 

tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan 

atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian 
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jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – 

pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam lapran keuangan. 

2. Imbalan kerja  

Secara umum PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi 

tentang imbalan kerja di perusahaan. Latar belakang Penerapan PSAK 24 

tentang Imbalan Kerja adalah: Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) 

Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara umum mengenai tatacara 

pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat 

panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK).Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di 

Peraturan Perusaaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara 

Perusahaan dan Serikat Pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan 

di UUK. 

Dengan berlakunya UUK ini mengakibatkan perusahaan akan 

dibebani dengan jumlah pembayaran pesangon yang tinggi terutama untuk 

perusahaan yang memiliki jumlah karyawan ribuan orang. Oleh karena itu, 

untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya cash flow perusahaan 

akibat dari ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 tersebut, maka PSAK 

No. 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas 

kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja dalam laporan 

keuangannya. Pernyataan ini mengharuskan pemberi kerja (entitas) untuk 

mengakui: 

a. Liabilitas, jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak 

memperoleh imbalah kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan 



35 

 

 

b. Beban, jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari 

jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan 

kerja. 

Imbalan kerja (employee benefits) adalah seluruh bentuk imbalan 

yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan 

oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja.Jika dilihat dari jenis 

imbalan kerja yang termasuk kedalam definisi imbalan kerja di PSAK-24 

adalah sebagai berikut: 

a) Imbalan Kerja Jangka Pendek: Yaitu imbalan kerja yang jatuh 

temponya kurang dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Kerja Jangka 

Pendek ini adalah; Gaji, iuran Jaminan Sosial, cuti tahunan, cuti sakit, 

bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada periode 

akhir pelaporan), dan imbalan yang tidak berbentuk uang (imbalan 

kesehatan, rumah, mobil, barang dan jasa yang diberikan secara cuma-

cuma atau memalui subsidi). 

b) Imbalan Pasca Kerja: Yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja 

setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contoh dari Imbalan 

Pasca Kerja ini adalah : Imbalan Pensiun, Imbalan asuransi jiwa pasca 

kerja, imbalan kesehatan pasca kerja. Jika dikaitkan dengan penjelasan 

diawal tulisan ini, imbalan pasca kerja yang tercantum di perundangan 

ketenagakerjaan adalah; Imbalan Pensiun, Meninggal Dunia, 

Disability/cacat/medical unfit dan mengundurkan diri. 

c) Imbalan Kerja Jangka Panjang: Yaitu imbalan kerja yang jatuh 

temponya lebih dari 12 bulan. Contoh dari Imbalan Jangka Panjang ini 
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adalah: Cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) 

berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan 

lain-lain. 

d) Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK): Yaitu imbalan kerja yang 

diberikan karena perusahan berkomitmen untuk: (1) Memberhentikan 

seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, 

atau (2) Menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima 

penawaran pengunduran diri secara sukarela (golden shake hand). 

Imbalan ini dimasukan kedalam pernyataan PSAK-24, jika dan hanya 

jika perusahaan sudah memiliki rencana secara jelas dan detail untuk 

melakukan PKK dan kecil kemungkinan untuk membatalkannya. 

3. Persediaan 

Menurut IAI (2016) Untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk 

persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah 

penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi 

selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini 

menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi 

neto dan rumus biaya. 

1. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali:  

a. Pekerjaan yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk dalam 

kontrak jasa yang terkait langsung 

b. Instrumen Keuangan 

2. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang 

dimiliki oleh:  
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a. Produsen produk agrikultur dan kehutanan, hasil agrikultur setelah 

panen, dan mineral produk mineral, sepanjang persediaan tersebut 

diukur pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik dalam 

industri tersebut. Jika persediaan diukur dalam nilai realisasi neto, 

maka perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi dalam 

periode terjadinya. 

b. Pialang pedagang komoditi yang mengukur persediannya pada 

nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jika persediaan tersebut 

diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka 

perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam 

laba rugi pada periode terjadinya. 

3. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini: 

Persediaan adalah aset: Tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

biasa. Dalam proses produksi untuk proses penjualan tersebut. Dalam 

bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses 

produksi atau pemberian jasa 

4. Nilai realisasi neto Adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha 

biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang 

diperlukan untuk membuat penjualan. 

5. Nilai wajar Adalah jumlah suatu aset dipertukarkan, atau liabilitas 

diselesaikan, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki 

pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. 

6. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan 

dan nilai realisasi neto Biaya persediaan terdiri dari: 



38 

 

 

a. Biaya pembelian 

Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak 

lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak, 

biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang 

dapat diatribusikan secara langsung serta dikurangkan dengan 

diskon dagang, rabat, dan hal serupa lain. 

b. Biaya konversi 

Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait 

dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan 

variable yang dialokasikan secara sistematis. Biaya yang 

dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam 

periode terjadinya: Jumlah pemborosan yang tidak normal, Biaya 

penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses 

produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya, 

Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi 

untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat 

kini, Biaya penjualan. 

Pengakuan sebagai beban Jika persediaan dijual, maka jumlah 

tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya 

pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan 

dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian 

persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau 

kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan 

karena peningkatan kembali nilai realisasi neto. Diakui sebagai 
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pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya 

pemulihan tersebut. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke pos aset 

lainnya 

4. Aset Tetap  

a. Definisi aset tetap 

Menurut PSAK 16 tahun (2015), aset tetap adalah aset 

berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau 

untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama 

lebih dari satu periode. 

Berdasarkan definisi di atas, suatu aset berwujud memiliki ciri 

digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat 

jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud 

fisik. PSAK 16 tidak berlaku untik properti investasi (PSAK 13) dan 

hak penambangan maupun reservasi tambang.Namun, termasuk ke 

dalam definisi aset tetap adalah tanaman produktif (bearer plants).  

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan 

dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk 

menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan 

memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk 

agrikultir, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental 

scrap). 
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b. Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap 

Menurt PSAK 16. untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset 

tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi dua kriteria 

kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan 

mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya 

dapat diukur secara andal. 

c. Biaya selanjutnya 

Selanjutnya, jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi 

kriteria kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke 

perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur 

secara andal, maka biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke 

dalam nilai aset. Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak 

memenuhi dia kriteria di atas, maka biaya tersebut langsung 

dibebankan misalnya biaya perawatan sehari-hari. 

d. Pengukuran setelah pengakuan 

Pada dasarnya, aset tetap dapat diukur melalui dua model, yaitu 

cost model atau revaluasian model. Pada model cost/biaya, aset tetap 

dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 

akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluation, 

aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi 

akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi 

setelah tanggal revaluasi. 
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e. Umur manfaat 

Beberapa hal di bawah ini harus diperhatikan dalam 

menentukan umur manfaat suatu aset: 

1. Ekspektasi daya pakai aset 

2. Ekspektasi tingkat keausan fisik aset 

3. Keusangan teknis dan keusangan komersial 

4. Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum (Misalnya 

karena sewa) 

f. Nilai wajar 

Nilai wajar menurut PSAK adalah nilai dimana suatu aset dapat 

dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s 

length transaction). Nilai wajar bukanlah nilai yang akan diterima atau 

dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, lukuidasi 

yang dipaksanakan atau penjualan akibat kesulitan keuangan. 

g. Penghentian Pengakuan 

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat 

pelepasan atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan 

yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. 

5. Hutang  

Kewajiban dalam istilah lumrahnya yaitu hutang. Pasti para 

pembaca sudah tergambar definisi dari hutang itu sendiri. Jika dapat di 

rumuskan pengertian kewajiban dalam akuntansi adalah hutang suatu 
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perusahaan yang muncul karena transaksi pada waktu yang lalu dan harus 

di bayar dengan kas, barang atau jasa dimasa depan. 

Secara simpelnya kewajiban ini merupakan akun yang muncul pada 

waktu transaksi selesai namun belum mendapat timbal balik dari transaksi itu 

sendiri. Seumpama jika kita menjual jasa kita berhak mendapatkan uang 

tersebut. setelah pembeli membayar jasa kita namun kita belum membayarkan 

jasa kita yang notabene merupakan hak dari pembeli. Maka kita berhutang 

jasa atas transaksi yang kita lakukan kepada pembeli. 

Mungkin lebih simpelnya seperti itulah contoh transaksi yang dapat 

menimbulkan hutang pada transaksi yang telah dilakukan. Intinya adanya 

transaksi yang telah dilakukan namun belum sesuai perjanjian antara penjual 

dan pembeli dalam pemenuhan transaksi tersebut. 

Kewajiban sendiri memiliki tiga karakteristik yang  dapat 

memudahkan para pembaca dalam menelaah pengertian kewajiban yaitu: 

penyelesaiannya di masa datang melalui penyerahan kas, barang dan jasa 

sesuai perjanjian; tidak dapat dihindari; timbul akibat transaksi masa lalu. 

Untuk kewajiban sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kewajiban lancar dan jangka 

panjang. 

1. Kewajiban lancar 

Kewajiban lancer atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban 

yang diharapkan terbayar dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun dari 

transaksi yang menimbulkan kewajiban tersebut. cara pembayarannya 

dapat mengambil dari pos aktiva lancar atau dengan menciptakan 

kewajiban jangka pendek lainnya.  Ini berarti kewajiban lancar ini dapat 
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dibayarkan dengan aktiva lancar seperti kas atau dapat menciptakan 

kewajiban lancar lainnya alias hutang lagi untuk menutup hutang 

sebelumnya. 

2. Pengertian Kewajiban Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang adalah hutang yang penyelesaiannya 

memiliki jangka waktu lebih dari satu periode siklus akuntansi atau lebih 

dari satu tahun kalender. Hutang jangka panjang ini biasanya untuk 

mendanai biaya operasional perusahaan yang diperkirakan akan menuai 

laba pada tahun-tahun setelah laporan keuangan dibuat selama beberapa 

kali.  

Dalam konteks hutang jangka panjang para debitur atau pemberi 

hutang harus sangat hati-hati dalam memberikan pinjaman jangka panjang. 

Karena hutang jangka panjang ini biasanya digunakan untuk modal 

perusahaan tanpa harus membagikan porsi kepemilikan saham kepada 

pihak lain. Jika perusahaan peminjam bangkrut maka tidak ada kewajiban 

untuk mengembalikan hutang yang sudah di pinjam. Maka dari itu para 

pemberi pinjaman harus lebih berhati-hati jika memberikan pinjaman 

dengn jangka waktu yang lama. Harus memiliki data akurat tentang 

perusahaan peminjam untuk mengantisipasi modal yang dapat tidak 

dikembalikan. 

Terlepas darinya adanya risiko besar ini pemberi pinjaman juga di 

janjikan bunga yang biasanya melebihi bunga deposito. Karna perusahaan 

pasti sangat diuntungkan dengan adanya kucuran dana pinjaman yang 

memiliki jangka waktu yang sangat panjang tersebut. beberapa contoh 
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kewajiban jangka panjang yaitu hutang obligasi, hutang pinjaman jangka 

panjang dan lain sebagainya. 

 

2.8 SAK ETAP Dalam Pandangan Islam 

Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba 

menkonversi bukti dan data menjadi informasi  dengan cara melakukan 

pengukuran atas berbagai transaksi dan yang dikelompokkan dalam account , 

perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva utang dan modal hasil biaya dan 

dan laba  

Dapat dilihat dari Al- Qur’an surat Al-Baqarah Ayat 282: 

ۚ َ فَبْكتُجُىهَُ ُمَسّمًّى أََجمَ  إِنَىَ  ثَِدْيهَ  تََدايَْنتُمَْ إَِذا آَمنُىا انَِّريهََ أَيُّهَب يَب ۚ َ ثِبْنَعْدلَِ َكبتِتَ  ثَْينَُكمَْ َوْنيَْكتُتَْ   َوَلَ 

َُ َعهََّموَُ َكَمب يَْكتُتََ أَنَْ َكبتِتَ  يَأْةََ ۚ َ ّللاَّ ََ َوْنيَتَّقَِ اْنَحقَُّ َعهَْيوَِ انَِّري َوْنيُْمهِمَِ فَْهيَْكتُتَْ   َشْيئًّب ِمْنوَُ يَْجَخسَْ َوَلَ َزثَّوَُ ّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 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.” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaidah akuntansi dalam konsep islam 

dapat didefinikan sebagai kumpulan dasar dasar hukum yang baku dan 

permanen, yang disimpulkan dari sumber syariah islam dan dipergunakan 

sebagai aturan oleh orang akuntan dalam pekerjaanya, dan dari ayat diatas 

dapat diketahui bahwa konsep akuntan konvensional mengajarkan mengenai 

pencatatan atau penyusunan suatu laporan keuangan  
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Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kita harus 

menyempurnakan pengukuran tersebut dalam bentuk pos-pos yang disajikan 

dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Isra’ ayat 35 yang 

berbunyi: 

فُواَوأَوْ  لَْ  ُتمْ  إَِذا ال َكي  َطاسِْ َوِزُنوا ِكل  َتقِيمِْ بِال قِس  ۚ ْ ال ُمس  لِكَْ  رْ  َذَٰ َسنُْ َخي   َتأ ِويًلْ َوأَح 
 

Artinya:  “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya” 

 

 

2.9  Penelitian Terdahulu 

Hasil peneltian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar 

untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. 

Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan 

serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat 

mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. 

Tabel II.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Hasil 

1 Friska Frilisia 

dan  

I Gde Ary 

Wirajaya/2018 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) Pada 

PT. Aira 

Nusantara 

Indah 

Analisis 

Deskriftif 

Komparatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang dibuat dan 

disajikan oleh PT. Aira 

Nusantara Indah belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

SAK ETAP. PT. Aira 

Nusantara Indah hanya 

melakukan proses pencatatan 

dengan membuat jurnal 

khusus yang terdiri atas 

catatan penerimaan dan 

pengeluaran kas, catatan 

piutang, catatan penjualan, 
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dan kartu persediaan barang 

dagangan, namun catatan 

yang dibuat oleh perusahaan 

ini belum sepenuhnya efektif 

dan efisien 

2 Ade, Jullie, 

dan 

Lintje/2012 

Analisis 

Penerapan 

SAK ETAP  

pada Penyajian 

Laporan 

Keuangan PT. 

Nichindo 

Manado Suisan 

Analisis 

Deskriftif 

Komparatif 

Berdasarkan Neraca dan 

Laporan Laba Rugi tahun 

2011 dan 2012, menunjukkan 

bahwa perusahaan belum 

menyajikan laporan 

perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan (CALK) 

serta terjadi inkostensi dalam 

penyajian beberapa pos pada 

Neraca yang tidak di 

ungkapkan dalam CALK. 

3 Norkamsiah, 

Agus Iwan 

Kesuma, Agus 

Setiawaty/ 

2016 

Penerapan 

standar 

akuntansi 

keuangan 

entitas tanpa 

akuntabilitas 

publik (sak 

etap) pada 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

Analisis 

Deskriftif 

Komparatif 

hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang disusun oleh 

CV Aba Komputer belum 

menerapkan standar 

akuntansi keuangan entitas 

tanpa akuntabilitas public 

(SAK ETAP) dalam hal 

tersebut dikarenakan 

terbatasnya pengetahuan dan 

sumber manusian yang 

dimiliki. 

4 Ayu Muji dan 

Nurul 

Mazidah/ 

2018 

Analisis 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) pada 

Laporan 

Keuangan 

Koperasi 

Karyawan 

Industri 

Kemasan 

Semen Gresik 

(IKSG) 

Analisis 

Deskriftif 

Kualitatif 

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 posyang belum 

sesuai dengan ketentuan SAK 

ETAP. 



 

47 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PDAM TIRTA KOTA DUMAI 

 

3.1 Sejarah PDAM Tirta Kota Dumai  

Sejak tahun 1984 Kota Dumai telah memiliki sistem penyediaan air 

bersih yang dikelola oleh Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) 

Provinsi Riau melalui BPAM Kabupaten Bengkalis. Kemudian BPAM 

ditingkatkan statusnya menjadi PDAM Kabupaten Bengkalis, dimana sistem 

penyediaan air bersih di Kota Administratif Dumai menjadi salah satu 

cabangnya.  

Dengan adanya pembentukan Kota Dumai pada tahun 1999 yang 

terpisah dari Kabupaten Bengkalis secara otomatis institusi pengelolaan sistem 

penyediaan air bersih tidak lagi menginduk ke PDAM Kabupaten Bengkalis. 

Pada tanggal 30 April 2003 oleh Bapak Walikota Dumai dibentuk BPAB Kota 

Dumai dengan Surat Keputusan No.6 Tahun 2003.  

Pada tahun 2007 sampai BPAB diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Air Minum yang  berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Dumai. Seiring berjalannya waktu untuk peningkatan, pelayanan dan 

pengadaan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Dumai maka pada tanggal 

17 Januari 2014 dibentuklah suatu Perusahaan Daerah yang menangani 

pengadaan air minum di Kota Dumai dengan nama PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KOTA DUMAI BERSEMAI 

Kota Dumai dengan penunjukan seorang Direktur : Abd. Rachmansyah, ST 

dengan Surat Keputusan Walikota Dumai nomor : 52/PEREKO/2014. 
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3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

1. Menjadi salah satu PDAM yang sehat di Indonesia. 

2. Memberikan kontribusi pada PAD Pemerintah Kota Dumai sesuai 

dengan kondisi Perusahaan dan Peraturan  Daerah yang berlaku. 

b. Misi 

1. Memberi Pelayanan Air Minum yang baik bagi masyarakat Kota 

Dumai.  

2. Menunjang pembangunan dan pelayanan perkotaan khususnya di 

bidang air minum. 

3. Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. 

 

3.3 Program Kerja Perusahaaan 

Setiap perusahan mempunyai maksud dan tujuan masing-masing agar 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap pelanggannya. Oleh 

karena itu di dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bersemai Kota 

Dumai mempunyai target kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

diharapkan antara lain, sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan Kapasitas Produksi yang terpasang.  

2. Peningkatan pelayanan  (24 jam pelayanan pada seluruh pelanggan); 

3. Pemerataan tekanan dan penurunan tingkat kehilangan air secara bertahap. 

4. Menambah kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air minum 

masyarakat Kota Dumai.  
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Dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bersemai Kota 

Dumai, memilki beberapa program kerja dalam berbagai bidang antara lain, 

sebagai berikut : 

a. Program Kerja dalam Bidang Teknik. 

1. Mengoptimalkan  Kapasitas Produksi yang terpasang ( IPA Sudirman 

Kap. 40 l/d. ) untuk pelayanan 24 jam.  

2. Meningkatkan Kapasitas Produksi Air Minum dari 40 l/d. Menjadi 160 

l/d yang bekerjasama dengan pihak Swasta. 

3. Perbaikan dan penyempurnaan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa 

sambungan rumah penduduk yang ada serta water meter dengan  

memanfaatkan  pipa baru/pipa HDPE.   

4. Melakukan perhitungan hidrolis untuk pemerataan tekanan pada 

jaringan pipa distribusi, dan menjadikan pelayanan dengan sistem 

Zona pada wilayah Kota Dumai.  

5. Penanggulangan Kebocoran dan Penurunan Tingkat Kehilangan Air / 

NRW  dari 60 % menjadi 25 %. 

6. Melakukan Perubahan Struktur Tarif  dengan Sistem Progresif dan 

Subsidi Silang, untuk Pelayanan Sosial dan Industri. 

b. Program Kerja dalam Bidang Sumber Daya Manusia (SDM). 

1. Peningkatan keterampilan dan keilmuan SDM di masing-masing 

bidang kerja dengan mengikuti program training/pelatihan.  

2. Peningkatan kesejahteraan  jaminan hari tua  dan jaminan kesehatan 

karyawan/karyawati. 
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c. Program Kerja dalam Bidang Keuangan. 

1. Peningkatan pendapatan Perusahaan.  

2. Efisiensi biaya operasional. 

3. Mengembangkan alternatif pembiayaan atau kerjasama investasi yang 

menguntungkan perusahaan dan pelayanan masyarakat.  

 

3.4 Tujuan pendirian PDAM 

a. Memenuhi kebutuhan pelayanan air minum kepada masyarakatKota 

Dumai dan sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan airminum bagi 

masyarakat Kota Dumai; 

b. Menyediakan air minum dengan kualitas dan harga yangterjangkau 

berdasarkan pengelolaan Perusahaan yang sehat; 

c. Mendorong dan membantu pengembangan dan peningkatanekonomi 

Daerah; 

d. Sebagai penyelenggara subsidi silang pelayanan air minum antar golongan 

pelanggan dan system subsidi silang antara pelanggan dengan non 

pelanggan secara berkeadilan; 

e. Mengejar keuntungan atau laba guna meningkatkan nilai Perusahaan;f. 

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagianlaba 

Perusahaan. 

 

3.5 Struktur Organisasi PDAM Kota Dumai 

Mempunyai Struktur Organisasi yang baik dan hubungannya dengan 

jejang tugas yang sangat jelas antara pimpinan dan bawahan. Dalam rangka 

peningkatan dan pengembangan Pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum 
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(PDAM) Bersemai Kota Dumai mempunyai Struktur Organisasi, sebagaimana 

yang telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Dumai, Nomor 

52/PEREKO/2014, tanggal 17 Januari 2014. 

Gambar 3.1  

Struktur Organisasi Pdam Tirta Kota Dumai Bersemai 

 

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
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Dari Struktur Organisasi tersebut maka penulis dapat menjelaskan 

sebagai berikut : 

1. Walikota Dumai yang bertugas bertanggung jawab penuh atas 

Perusahaan tersebut. 

2. Badan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi segala aktivitas 

Direktur PDAM dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan 

pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. Serta 

bertanggung jawab kepada Walikota Dumai. 

3. Direktur PDAM yang bertugas  untuk Penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran PDAM, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan  

operasional PDAM dan penandatanganan untuk persetujuan pembayaran 

atas  dokumen tagihan dan atau pengeluaran pada perusahaan. 

4. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan yang bertugas menyusun 

rencana kerja pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan 

protokol/ perjalanan dinas serta pengamanan kantor.  

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Administrasi dan 

Keuangan  dibantu oleh : 

a. Kepala Seksi Administasi Umum dan Sumber Daya Manusia . 

b. Kepala Seksi Anggaran , Akuntansi dan Pelaporan. 

c. Kepala Seksi Perbendaharaan.  

5. Kepala Bagian Hubungan Langganan yang bertugas menyusun rencana 

pelaksanaan pekerjaan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan 

kegiatan–kegiatan urusan pelayanan langganan, urusan baca meter dan 

penagihan serta urusan humas dan hukum.  
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Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Hubungan 

Langganan dibantu  oleh : 

a. Kepala Seksi Pelayanan Langganan dan  Penagihan. 

b. Kepala Seksi Baca Meter dan Pelayanan Keluhan. 

c. Kepala Seksi Pengolahan Data, Humas dan Hukum. 

6. Kepala Bagian Teknik yang bertugas menyiapkan rencana/desain tentang 

jaringan pipa, konstruksi bangunan sipil, mekanikal dan elektrikal, 

pengembangan sumber air baku dan perencanaan lainnya sesuai yang 

dibutuhkan oleh perusahaan.  

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Teknik dibantu oleh : 

a. Kepala Seksi Perencanaan Teknik. 

b. Kepala Seksi Teknik Transmisi, Distribusi. 

c. Kepala Seksi Produksi. 

 

3.6 Aktivitas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Dumai 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Dumai Bersemai adalah 

Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai 

dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani 

kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air 

bersih kerumah penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum yang 

membutuhkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk memajukan 

fungsi sosial.  

Sistem penyaluran air bersih tersebut  menggunakan instalasi air 

(pipa). Pada dasarnya PDAM merupakan produk jasa yang menyediakan air 
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bersih bagi masyarakat. Karena merupakan Perusahaan jasa, ada beberapa hal 

yang dilakukan oleh PDAM dalam memberikan pelayanan jasa air bersih, 

yaitu : 

a. Membangun, memeliharan, dan menjalani operasi sumber-sumber 

produksi dan sarana penyediaan air minum. 

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata. 

c. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah adanya 

penyambungan secara liar. 

PDAM Tirta koKota Dumai Bersemai selalu berusaha meningkatkan 

pelayanan dengan tetap mempertahankan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas 

dalam pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM berusaha untuk 

meningkatkan aktivitas perusahaan dengan cara sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemandirian PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai melalui 

pemanfaatan potensi yang ada. 

2. Melakukan sosialisasi program dan aktivitas perusahaan. 

3. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan untuk memperoleh 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai dalam 

penerapannya  tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas 

tanpa akuntabilitas publik  (sak-etap) 

2. Laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai tidak mencatat 

imbalan kerja disebabkan perusahaan belum membuat laporan aktuaria 

dari jasa aktuaris 

3. Laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai tidak mencatat aset 

berupa tanah dan utang disebabkan tidak dilandasi dengan surat 

persetujuan badan pengawas dan surat perjanjian jual beli 

4. Laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai tidak mencatat 

persediaan bahan kimia disebabkan tidak adanya berita acara serah terima 

barang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka saran yang diberikan 

kepada PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai khususnya dalam menerapkan 

SAK ETAP dalam Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut :  
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1. PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai harus membuat laporan keuangan 

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik  

2. Membuat laporan aktuaria dari jasa aktuaris 

3. Membentuk rapat dari badan pengawas untuk persetujuan pembelian 

tanah dan perjanjian jual beli 

4. Menyelesaikan berita acara serah terima barang bahan kimia 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR WAWANCARA 

 

NO RESPONDEN PERTANYAAN 

 

HASIL WAWANCARA 

 

1 Rizky hamdani 

(bagian 

keuangan) 

Apakah ada  laporan 

keuangan yang 

dimiliki oleh PDAM 

Tirta Kota Dumai 

Bersemai 

Ada (terlampir) 

2 Rizky hamdani 

(bagian 

keuangan) 

Apakah kewajiban 

perusahaan dalam 

mencatat imbalan 

kerja 

Perusahaan mengakui tidak 

menghitung dan mencatat 

kewajiban imbalan pascakerja 

sebagaimana diatur dalam 

Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntanbilitas 

Publik Bab 23 “Imbalan 

Kerja”. Pengakuan kewajiban 

tersebut didasarkan pada 

ketentuan Undang-undang 

Republik Indonesia No. 13 

Tahun 2003 tanggal 25 Maret 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam ketentuan tersebut, 

Perusahaan diwajibkan untuk 

membayarkan imbalan kerja 

kepada karyawannya pada saat 

mereka berhenti bekerja dalam 

hal mengundurkan diri, 

pensiun normal, meninggal 

dunia dan cacat tetap. 

Besarnya imbalan pascakerja 

tersebut terutama berdasarkan 

lamanya masa kerja dan 

besarnya kompensasi 

karyawan pada saat 

penyelesaian hubungan kerja.  
 

3 Rizky hamdani 

(bagian 

keuangan) 

Apakah perusahaan 

telah mencatat aset 

berupa tanah dan 

utang 

Kami tidak melakukan 

pencatatan tanah dan utang  

yang  berada di jalan/gang 

bambu, RT 18 Kelurahan 

Lubuk Gaung Kecamatan 

Sungai Sembilan 



 

 

 

4 Rizky hamdani 

(bagian 

keuangan) 

Kenapa perusahaan 

tidak mencatat aset 

berupa tanah dan 

utang atas pembelian 

tanah 

Kami tidak mencatat sebagai 

aset perusahaan karena 

pembelian tanah tersebut tidak 

di landasi dengan surat 

persetujuan badan pengawas 

dan surat perjanjian jual beli 

antara pihak penjual dengan 

Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Dumai Bersemai. 

Dengan demikian badan 

pengawas seharusnya 

membentuk rapat dengan hasil 

rapat tersebut apabila 

menyetujui atau tidak 

menyetujui pembelian tanah 

dan apabila hasil rapat 

menyetujui pembelian tanah 

maka perlu di buat surat 

perjanjian jual beli tanah yang 

isinya antara lain menetapkan 

harga prolehan tanah tersebut, 

dan apabila tidak di setujui 

maka uang yang dibayarkan 

kepada pihak tanah tersebut 

harus di tagih sebesar Rp 

66.000.000,00 
 

5 Rizky hamdani 

(bagian 

keuangan) 

Apakah perusahaan 

menggunakan bahan 

kimia dalam 

pengolahan air minum 

adanya bahan kimia yang di 

gudang Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Dumai Bersemai 

namun tidak di catat dalam 

laporan keuangan karena hal 

ini juga menyangkut dengan 

tidak adanya berita acara serah 

terima barang (PERDA) dari 

(PEMDA) Kota Dumai tidak 

ada. Seharusnya dibuatkan 

(PERDA) pengalihan hak aset 

dari PEMKO dumai ke PDAM  

Dumai agar dapat 

dimanfaatkan sehingga tidak 

menimbulkan kerugian akibat 

terlalu lamanya bahan kimia di 

gudang 

Sumber: hasil wawancara 2019 



 

 

LAMPIRAN 3 

 

DOKUMENTASI  

 

 
Kantor PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai 

Tempat penngelolaan air di PDAM 

 

 

 

 

 
Proses wawancara dengan bagian keuangan 

oleh RIZKY HAMDANI, SE 



 

 

 
Bahan kimia yang digunakan PDAM Tirta  

Kota Dumai Bersemai 

 

 

 

 
Tempat pengolahan air bersih PDAM Tirta  

Kota Dumai Bersemai 
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