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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Alfitri et al. (2014) meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemahaman perajin mebel tentang Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) masih rendah; 

(2a) pencatatan keuangan yang dilakukan perajin mebel hanya sebatas laporan bisnis 

yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing perajin mebel; 

(2b) perajin mebel tidak menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan 

keuangan, karena perajin mebel kurang memahami SAK ETAP; (3) kendala-kendala 

perajin mebel dalam menerapkan SAK ETAP, sebagai berikut: kurangnya 

pengetahuan perajin mebel tentang SAK ETAP, belum adanya tenaga akuntansi yang 

professional pada perajin mebel, perajin mebel kurang memahami pentingnya 

pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan kurang efektifnya sosialisasi dari 

pihak yang berkompeten tentang SAK ETAP. 

Putra & Kurniawati (2012) melakukan penelititan tentang penyusunan 

laporan keuangan untuk Usaha Kecil dan menengah (UKM) berbasis Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 

UKM Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM mengalami kendala 

dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki
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kemampuan dalam bidang akuntansi dan kurangnya alokasi waktu untuk 

menyusun laporan keuangan. Hasil penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan 

laporan aliran kas. 

Sari (2014) dalam penelitiannya tentang penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik pada Perusahaan Rokok Trubus Alami. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Rokok (PR) 

Trubus Alami adalah laporan kas kecil harian, laporan kas besar harian, laporan 

bank harian, laporan laba rugi, neraca mutasi, dan laporan perincian hutang. PR 

Trubus Alami belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP. 

Laporan laba rugi dan neraca yang disajikan masih belum sesuai dengan SAK 

ETAP. PR Trubus Alami sudah mengakui kas, pendapatan dan bebannya secara 

akrual. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oeh Mega Indah et al. (2013) tentang 

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada Bagus Agriseta Mandiri. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan hanya membuat kerugian 

dan keuntungan laporan, namun dalam penyajiannya tetap saja tidak sesuai 

dengan SAK ETAP dan laporan neraca keuangan, arus kas, dan ekuitas 

perusahaan tidak disajikan karena perusahaan kurang memahami standar 

mengatur laporan keuangan. 

Pada penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu, 

adapun persamaan terletak pada tema dan objek yang sama yaitu penerapan 
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Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun Perbedaan terletak 

pada tahun dan tempat atau sentra UKM yang akan diteliti. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

a. Usaha Mikro 

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Bab I Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

Dalam Undang-Undang tersebut dalam Bab IV Pasal 6 menyebutkan 

bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau 

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

ratus juta rupiah) 

b. Usaha Kecil 

Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Bab I Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 
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atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

Dalam Undang-Undang tersebut dalam Bab IV Pasal 6 menyebutkan 

bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

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

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah 

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Bab I pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang peroarangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. 

Dalam Undang-Undang tersebut dalam Bab IV pasal 6 menyebutkan 

bahwa kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Usaha kecil menengah (UKM)  adalah jenis usaha yang jumlahnya paling 

banyak di Indonesia, tetapi saat ini batasan mengenai kriteria usaha kecil di 

Indonesia masih  beragam. Pengertian mengenai UKM juga masih relatif. 

Sehingga perlu ada batasan yang diperlukan agar dapat menimbulkan definisi-

definisi usaha kecil dari berbagai segi. Menurut M. Tohar dalam bukunya 

membuat usaha kecil (2009:2) mendefinisikan usaha kecil dari berbagai segi 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan total asset 

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat membuka usaha. 

2) Berdasarkan total penjualan bersih per tahun 

Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki 

hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 

3) Berdasarkan status kepemilikan 

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha 

berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan 

hukum yang didalamnya termasuk koperasi. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun kategori berdasarkan jumlah 

tenaga kerja. Menurut BPS, UKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga 

kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut : usaha 

rumah tangga dan mikro terdiri dari 1 – 4 tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5 

– 9 orang, usaha menengah terdiri dari 20 – 99 orang, dan usaha besar memiliki 

tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. 

 

2. Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2008;3), laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-

pihak di luar koorporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang 

dikuantifkasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (Financial Statement) 

yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba-rugi, (3) laporan arus 

kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan 

atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari 

setiap laporan keuangan. 

Menurut Syam (2007;35), tujuan akuntansi keuangan dan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan untuk membantu 

para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi dan untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi 
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lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut 

perusahaan. 

Laporan keuangan lahir melalui sistem akuntansi, proses akuntansi, siklus 

atau prosedur akuntansi. Proses lahirnya laporan keuangan dimulai dari adanya 

transaksi sebagai input sampai akhir laporan keuangan sebagai output (lihat 

Gambar 1 dan Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi 

Sumber: Syam (2007) 
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Gambar 2.2. Proses Akuntansi 

Sumber: Syam (2007) 
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e. Tepat Waktu 

f. Daya Banding (Comparability) 

g. Lengkap 

Dalam memahami suatu laporan keuangan agar dapat diterima dan dapat 

memberikan informasi yang jelas, laporan keuangan ini bersifat resmi dan 

penyusunanya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi 

keuangan sehingga pemakai laporan lebih mudah memahami laporan keuangan. 

 

3. SAK ETAP 

a. Ruang Lingkup SAK ETAP 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria 

yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas 

publik (ETAP) yaitu : 

a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 

b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, 

kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 
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a) 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 

b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

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

pedagang efek, dana pension, reksa dana, dan bank investasi. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan 

penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah 

diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 

sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. 

b. Konsep dan Prinsip Pervasif 

Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2015: BAB 2.2.1) menjelaskan konsep 

dan prinsip pervasif sebagai berikut : 

1) Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas, serta 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi pada siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 

keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam 

memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang harus 

dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
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2) Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan 

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.2-2.11 menjelaskan karakteristik 

kualitatif informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a) 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. Namun 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. 

b) Relevan 

Agar bermanfaat, 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 masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka 

di masa lalu. 

c) Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 
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keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan 

yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam 

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). 

Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan 

untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar 

mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan 

atau arus kas suatu entitas. 

d) Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari 

kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau 

penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu 

hasil tertentu. 

e) Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 

dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 
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f) Pertimbangan Sehat 

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa 

dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan 

penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan 

pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga 

aset atau pengahasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau 

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban 

yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan 

bias. 

g) Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporaqn keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang 

mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

h) Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan 
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keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu 

entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang 

berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus 

mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh 

dampak perubahan tersebut. 

i) Tepat Waktu 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu 

meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu 

pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya 

dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara 

relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang 

andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, 

maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. 

j) Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan 
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yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh 

pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, 

entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga 

manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 

 

3) Posisi Keuangan 

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 

pada waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas 

(SAK ETAP 2.12). 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 di masa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas. 

b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi. 

c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi 

kewajiban. 

4) Kinerja Keuangan 

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 
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tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan 

keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah 

pengahasilan dan beban (SAK ETAP: 2.20). penghasilan dan beban 

didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut : 

a) Penghasilan (income) 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. 

b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait 

dengan distibusi kepada penanam modal. 

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan 

secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. 

5) Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Menurut IAI dalam SAK ETAP Bab 2: 2.24 menjelaskan pengakuan 

unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam 

neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan 

memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan 

b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal 
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Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak 

dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan 

atau catatan atau materi penjelasan. 

 

6) Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Menurut IAI dalam SAK ETAP Bab 2: 2.30 menjelaskan bahwa 

pengukuran 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 : 

a) Biaya historis. Aset 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. 

b) 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. 

7) Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Berpengaruh Luas (Pervasif) 

Menurut persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, 

penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasive dari 

Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan, yaitu dasar akrual : 
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Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, 

dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui 

sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban (unsure-unsur laporan 

keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos 

tersebut, (SAK ETAP Bab 2: 2.32). 

a) Asset diakui dalam neraca jia kemungkinan manfaat ekonominya di 

masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut 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 setelah periode 

pelaporan berjalan. Sebagai alternative transaksi tersebut menimbulkan 

pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 

b) 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. 

c) Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset 

dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi ika kenaikan 

manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset 

atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

d) 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. 
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e) Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasailan dan 

beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsure terpisah dari laporan 

keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. 

f) Saling hapus. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan 

kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau 

diijinkan oleh SAK ETAP 

c. Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan entitas meliputi: 

1) Neraca 

Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada 

tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Informasi yang disajikan 

pada neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

(1) Kas dan setara kas; 

(2) Piutang usaha dan piutang lainnya; 

(3) Persediaan; 

(4) Property investasi; 

(5) Aset tetap 

(6) Aset tidak berwujud; 

(7) Utang usaha dan utang lainnya; 

(8) Aset dan kewajiban pajak; 

(9) Kewajiban diestimasi 

(10) Ekuitas. 
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Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca 

jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi 

keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukn format atau urutan terhadap 

pos-pos yang disajikan. 

2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban 

yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. 

SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas 

kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai 

penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba 

atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 Kebijakan 

Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan). 

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 

(1) Pendapatan; 

(2) Beban keuangan; 

(3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 

ekuitas; 

(4) Beban pajak; 

(5) Laba atau rugi neto 

Entitas harus menyajian pos, judul dan sub jumlah lainya pada laporan 

laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan. 

Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan 

beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam 

catatan atas laporan keuangan. 
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3) Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk 

suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format 

laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, 

dan deviden dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. 

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

(1) Laba atau rugi untuk periode; 

(2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

(3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan 

Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; 

(4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah 

tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah 

perubahan yang berasal dari: 

(a) Laba atau rugi; 

(b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

(c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, 

yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham 

treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, 

dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak 

mengkibatkan kehilangan pengendalian. 
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Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan 

perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 

mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba 

menggantikan laporan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika 

perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran 

dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi. 

Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut 

sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan 

Laba Rugi: 

(a) Saldo laba pada awal periode pelaporan; 

(b) Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama 

periode; 

(c) Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu; 

(d) Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; 

dan 

(e) Saldo laba pada akhir periode pelaporan. 

4) Laporan arus kas 

Laporan arus kas mengatur informasi yang disajikan dalam laporan 

arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan 

informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang 

menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode. 

Informasi yang disajikan: 
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1) Aktivitas operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut 

pada umuna berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas 

operasi adalah: 

(a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

(b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain; 

(c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

(d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 

(e) Pembayaran kas atau restitusi ajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan 

dan investasi; 

(f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan 

kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang 

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembalu. 

2) Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan engeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah: 
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(a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap 

yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang 

lainnya; 

(b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan 

aset jangka panjang kainnya; 

(c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas 

lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek 

yang diklasifikasikan sebagai kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan); 

(d) Penerimaaan las dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari 

entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek 

yang diklasifikasian sebagai setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan); 

(e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

(f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman 

yang diberikan kepada pihak lain. 

3) Aktivitas Pendanaan 

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

(a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 

(b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham entitas; 

(c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman 

jangka pendek atau jangka panjang lainnya; 
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(d) Pelunasan pinjaman; 

(e) Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

5) 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 jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi 

kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan harus: 

(a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraph 

8.5 dan 8.6; 

(b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 

tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan 

(c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keungan. 

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang 

hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke 

informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Secara normal urutan 

penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

(a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 

SAK ETAP; 
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(b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; 

(c) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan 

urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan 

penyajian pos-pos tersebut; 

(d) Pengungkapan lain. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari beberapa aktivitas dalam 

kegiatan akuntansi. Definisi yang umum dipergunakan untuk menjelaskan 

terminology “akuntansi” adalah sebagaimana dikeluarkan oleh American Institute of 

Certified Public Accountant (AICPA) bahwa “akuntansi adalah suatu seni tentang 

pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, dengan cara yang informatif dan bentuk 

uang, transaksi atau kejadian keuangan perusahaan dan interpretasi atas hasilnya”. 

Dengan demikian proses akuntansi mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: 

a. Proses mencatat 

b. Proses menggolongkan 

c. Proses meringkas atau menjumlah 

d. Proses melaporkan 

Laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan posisi sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan/ badan usaha selama suatu periode tertentu. Laporan 

keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan/ badan usaha dalam 

menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya akan memberikan laba (return) untuk 

suatu periode tertentu. Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah sebagai alat bantu 

pengambilan keputusan oeh berbagai pemangku kepentingan. 
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Kegiatan pencatatan merupakan tahap awal dari proses akuntansi, yaitu 

dalam bentuk pencatatan seluruh transaksi dan kejadian ekonomi perusahaan. 

Pada dasarnya, dalam aktivitas pencatatan, setiap transaksi harus dicatat dalam 

suatu catatan dengan bentuk 2 (dua) kolom yaitu debet dan kredit dimana jumlah 

keseluruhan transaksi debet harus sama dengan jumlah keseluruhan transaksi 

kredit. 

Tahapan kedua adalah penggolongan. Dalam tahap ini setiap transaksi 

dengan jenis yang sama akan dikelompokkan dalam suatu catatan tersendiri, 

yang lazim disebut buku besar. Sebagai contoh, setiap transaksi yang 

mempengaruhi posisi kas akan dikelompokkan dalam buku besar kas. Pada akhir 

periode yang ditetapkan, seluruh transaksi yang ada pada buku besar akan 

dijumlahkan sehingga diperoleh hasil akhir yang disebut saldo. 

Tahap ketiga adalah peringkasan atau memasukkan saldo buku besar baik 

yang bersaldo debet maupun yang bersaldo kredit ke dalam suatu catatan, yang 

lazim disebut neraca lajur/ neraca saldo. 

Tahap terakhir adalah pelaporan. Pada tahapan ini ringkasan dari seluruh 

transaksi dikelompokkan dalam format standar laporan keuangan yaitu neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. 

 


