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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak 

perekonomian bangsa. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menyongsong masyarakat 

ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, 

UMKM di Indonesia harus dapat mendukung peningkatkan daya saing bangsa, 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup 

penduduk Indonesia sebagai Negara anggota ASEAN. Oleh karena itu UMKM 

harus dapat bersaing dan mampu menangkap setiap kesempatan yang ada agar tetap 

dapat berkiprah dalam perekonomian bangsa. Segala bentuk upaya pemecahan 

masalah atas berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam peningkatan 

kinerjanya akan berdampak pada peningkatan kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian Indonesia. Kesulitan dalam mengukur kinerja merupakan salah satu 

kendala UMKM dalam mengevaluasi kinerjanya.  

Hal ini disebabkan banyak UMKM lebih berfokus pada operasionalnya 

sehingga pencatatan dan pelaporan sering kali terabaikan. Tanpa catatan dan 

pelaporan yang baik evaluasi kinerja UMKM tidak mudah untuk dilakukan (Putra, 

A. H. & E. P. Kurniawati. 2012. “Penyusunan Laporan Keuangan untuk Usaha 

Kecil dan Menengah Berbasis Standard Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntanbilitas Publik”. Universitas Kristen Satya Wacana.). 
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Dalam menjalankan aktivitas usahan sering kali pengelola UMKM merasa 

kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasioal 

usahanya (Hidayat, 2004). Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas 

hasil yang dicapai oleh setiap usaha, apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan 

penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Pencatatan hanya 

dilakukan dengan menghitung uang yang masuk dengan uang yang keluar, tanpa 

melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha maupun non 

usaha. Sering kali dalam skala usaha kecil menengahb hasil usaha dikatakan bagus 

apabila pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan hasil sebelumnya. 

Padahal indicator keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan 

pengukuran dan pengelompokkan atas transaksi atau kegiatan yang terjadi serta 

pengikhtisarian transaksi-transaksi tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP 

diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan 

laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

berbasis IFRS (InternationalFinancial Reporting Standards) dinilai terlalu rumit 

dan akan menyulitkan pengusaha UMKM, mengingat jenis usaha di Indonesia 

sebagian besar berskala kecil dan menengah. SAK ETAP disusun dengan 
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mengadopsi IFRS for SME (Small Medium Enterprises) dengan modifikasi sesuai 

kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas dengan tujuam memberikan 

kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membuat laporan 

keuangannya sendiri dan membantu UMKM dalam pengambilan keputusan yang 

lebih akurat. Menurut Martani (2011), dengan adanya SAK ETAP diharapkan 

perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, 

dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat 

menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan 

usahanya. 

Melihat pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan terlebih pada 

UMKM, seharusnya setiap UMKM sudah menyusun atau mempunyai laporan 

keuangan yang valid. Berdasarkan penelitian terdahulu Delviana Sagala (2014) 

Otak-otak bandeng MULYA Semarang tidak pernah menyusun dan membuat 

laporan keuangan usaha yang selama ini dijalankannya. Dalam pembuatan laporan 

keuangan, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya waktu 

yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka objek yang akan saya teliti juga 

memiliki kendala yang sama. Bakso pirang merupakan sebuah usaha makanan yang 

tergolong dalam skala kecil sesuai dengan Undang-Undang pasal 6 ayat 2 yaitu 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan 
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lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).  

Omzet penjualan perusahaan yaitu Rp. 200.000.000,00/bulan. Namun 

pemilik usaha ini tidak dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 

ETAP. Perusahaan ini membutuhkan penyusunan laporan keuangan yang valid 

untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Berkenaan dengan hal itu 

peneliti tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul “Implementrasi Standar 

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

UMKM (studi kasus pada Bakso Pirang daerah Pasuruan)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan SAK ETAP pada UMKM (Studi kasus pada Bakso Pirang)? 

 

C. Batasan Masalah 

Laporan keuangan perusahaan Bakso Pirang yang disajikan pada bulan April 2017 

 

D. Tujuan Penelitian 

Menyajikan laporan keuangan pada perusahaan Bakso Pirang yang sesuai dengan 

SAK ETAP. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Berguna untuk mengembangkan teori dan memberikan pengetahuan di 

bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  dan 

juga sebagai pembanding dalam pengembangan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  .  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Agar dapat menerapkan dan memanfaatkan praktik Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

dengan baik, dan dapat menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan, 

serta membantu memahami pengungkapan laporan keuangan sebagai 

dasar penentuan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. 

 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk 

kemajuan akademisi yang akan datang serta menjadi referensi 

penunjang kajian tentang Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  


