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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Di Indonesia, Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran strategis dan 

kontribusi sangat besar bagi perekonomian nasional. UKM memegang perananan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam 

menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai bentuk integrasi 

ekonomi ASEAN, UKM di Indonesia harus dapat mendukung peningkatan daya 

saing bangsa, pertumbuhan ekonomi, pengurang kemiskinan, dan peningkatan 

standar hidup penduduk Indonesia. Oleh karena itu, UKM harus dapat bersaing 

dan mampu menangkap setiap kesempatan yang ada agar dapat berkiprah dalam 

perekonomian bangsa.  

 Kesulitan dalam mengukur kinerja merupakan salah satu kendala UKM 

dalam mengevaluasi kinerjanya. Hal ini disebabkan banyak UKM lebih berfokus 

pada kegiatan operasional sehingga pencatatan dan pelaporan seringkali 

terabaikan (Putra & Kurniawati). Masalah utama yang menjadi fokus dalam 

pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah mengenai laporan 

keuangan.  

 Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak diluar koorporasi. Laporan ini menampilkan 

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam moneter (E.kieso et al., 2008). 
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 Tujuan Laporan keuangan menurut SAK ETAP Bab 2 paragraf 1 adalah 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan dapat meminta 

laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi 

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. (IAI, 2015) 

 Dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pengelola UKM merasa 

kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional 

usahanya (Hidayat, 2008). Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan atas hasil yang 

dicapai oleh setiap usaha. Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan 

penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Para pelaku UKM 

biasanya melakukan pencatatan hanya dengan menghitung selisih antara uang 

masuk dengan uang yang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau 

dari alokasi kegiatan usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil 

menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi 

dibanding dengan pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan 

suatu usaha tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan 

pengelompokan atas transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran 

transaksi-transaksi tersebut. 

 Beberapa hasil penelitian (Putra dan Kurniawati, 2012) menunjukkan bahwa 

kendala-kendala dalam pembuatan laporan keuangan antara lain kurangnya 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan 
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keuangan serta kurangnya waktu yang difokuskan untuk membuat laporan 

keuangan karena waktu yang ada lebih difokuskan pada kegiatan operasional 

usaha. Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Mega Indah et al., 

2013) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan hanya membuat 

kerugian dan keuntungan laporan, namun dalam penyajiannya tetap saja tidak 

sesuai dengan SAK ETAP. 

 Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan dengan 

pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM akan 

berhubungan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Pihak-pihak 

tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan 

kredit dari UKM. Demikian juga ketika UKM akan mengikuti lelang pengadaan 

barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekanan, pihak rekanan biasanya 

akan meminta laporan keuangan sebagai syarat kelengkapan administratif. 

Dengan demikian semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk 

menyediakan laporan keuangannya dengan baik sesuai standar yang berlaku 

(Putra & Kurniawati, 2012). 

 Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik, dan lainnya yang 

sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun standar (atau 

yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau Negara dan 

dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan 

keuangan Negara tersebut (Suwardjono, 2006). 
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 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 

17 Juli 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP 

bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada 

umumnya, UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UKM pada 

umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial stetment). 

 SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan 

memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. 

Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah 

satu upaya itu perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut 

dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar 

yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai standar, akan 

membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, 

misalnya : untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang; 

dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga dan sebagainya. 

 SAK ETAP sudah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Namun bagi 

beberapa UKM, istilah SAK ETAP masih terasa asing. Bahkan masih banyak 

UKM yang sama sekali belum pernah mendengar tentang adanya SAK ETAP dan 

tidak mengerti bagaimana cara mengimplementasikannya. Mayoritas UKM 

terbentur masalah permodalan yang minim, namun sangat sulit untuk dapat 
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memperoleh pinjaman dari pihak luar seperti bank. Apabila SAK ETAP 

diterapkan oleh UKM, pihak perbankan tentu akan merespon dengan positif, 

karena memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk 

memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Di samping itu, UKM tentu 

akan memiliki data keuangan yang akurat yang amat berguna bagi UKM dalam 

upaya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi usaha. 

 Pentingnya UKM menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan 

keuangannya, karena laporan yang dibuat berdasarkan standar akan membuat 

pelaku UKM dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, akuntabel 

dan dapat diperbandingkan. Selain menggunakan SAK ETAP sebagai dasar 

penyusunan laporan keuangan, SAK ETAP dapat digunakan untuk menciptakan 

keseragaman perlakuan akuntansi bagi UKM sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. 

 CV Jaya Sakti Trussindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

supplier dan aplikator galvalum. Galvalum adalah material berbahan dasar besi 

yang lapisannya campuran dari alumunium dan inc. CV Jaya Sakti Trusisindo 

sudah membuat laporan keuangan. Laporan yang dibuat terdiri atas Neraca dan 

Laporan Laba Rugi. Direktur CV Jaya Sakti Trussindo sudah menyadari arti 

pentingnya melukakan pencatatan keuangan bagi suatu usaha, namun dalam 

implementasinya pencatatan serta penggolongan atas transaksi masih belum 

sesuai dengan SAK ETAP. CV Jaya Sakti Trussindo menganggap belum ada 

urgensi untuk membuat laporan lainnya seperti laporan perubahan ekuitas serta 

laporan arus kas. Ketidaklengkapan laporan keuangan dikarenakan ada 
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anggapan/ketakutan bahwa dengan pencatatan transaksi yang lengkap akan 

berakibat pada peningkatan jumlah pengenaan pajak. CV Jaya Sakti Trussindo 

tergolong sebagai usaha menengah karena memenuhi kriteria usaha menengah 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni memiliki kekayaan bersih 

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha)  sebesar Rp 

673.300.838,00 (lebih dari Rp 500.000.000,00 dan tidak lebih dari Rp 

10.000.000.000,00) pada tahun 2016 dan memiliki hasil penjualan pada tahun 

2016 sebesar Rp 3.440.101.865,00 (lebih dari Rp 2.500.000.000,00 dan tidak 

lebih dari Rp 50.000.000.000,00 per tahun). Diharapkan dengan adanya SAK 

ETAP, perusahaan mampu untuk menyusun laporan keuangan yang relevan, andal 

dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menggunakan laporan 

keaungannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari bank) untuk pengembangan 

usaha. 

 Fenomena ini menarik untuk dikaji karena dengan adanya SAK ETAP 

untuk mempermudah UKM dalam melakukan pencatatan keuangan untuk 

usahanya, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh 

UKM masih jauh dari standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada laporan 

keuangan CV. Jaya Sakti Trussindo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah dalam penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa 

akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada CV. 

Jaya Sakti Trussindo? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menerapkan standar akuntansi keuangan entitas 

tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan 

pada CV. Jaya Sakti Trussindo. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi usaha kecil menengah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemilik UKM 

sebagai masukan penerapan perlakuan akuntansi pada entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang sesuai dengan SAK ETAP. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi peneliti 

lain untuk melakukan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya 

dengan penerapan SAK ETAP. 


