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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu

NO PENELITI JUDUL METODE HASIL 

1. Ariantini. 

Et all 

(2014) 

Penerapan 

SAK ETAP 

dalam 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

pada Koperasi 

Simpan 

Pinjam 

Lembing 

Sejahtera 

Mandiri 

Teknik 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Penyajian laporan keuangan 

KSP Lembing Sejahtera 

Mandiri tahun 2013 terdiri 

atas laporan neraca dan 

laporan sisa hasil usaha. Pada 

neraca terdapat jumlah aktiva 

sebesar Rp 

10.858.885.752,00 dan 

pasiva sebesar Rp 

10.858.885.752,00. Sisa hasil 

usaha tahun 2013 adalah 

sebesar Rp 400.980.136,00. 

 Penerapan SAK ETAP 

dalam penyusunan laporan 

keuangan KSP Lembing 

Sejahtera Mandiri 

berimplikasi pada penurunan 

sisa hasil usaha KSP 

Lembing Sejahtera Mandiri 

tahun 2013 sebesar Rp 

34.960.000,00. Penurunan ini 

diakibatkan adanya biaya-

biaya yang tidak tercatat pada 

laporan sisa hasil usaha. 

2. Pambudi 

(2014) 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK 

ETAP) Pada 

Laporan 

Keuangan 

Usaha Mikro, 
Kecil dan 

Menengah 

(Studi pada 

Usaha Sari 

Teknik 

analisis 

deskriptif 

kualitatif. 

UMKM pada usaha sari apel 

di Kota Batu tidak memiliki 

laporan keuangan, bahkan 

pencatatan biaya-biaya yang 

dikeluarkannya pun tidak 

dilakukan. Meskipun 

demikian, bukti-bukti 

pembelian, penjualan, dan 

pengeluaran uang tersimpan 

dengan baik. Penerapan SAK 

ETAP mungkin diterapkan 
oleh UMKM dengan cara 

mengumpulkan bukti 

transaksi, membuat akun-

akun yang sesuai, mencatat 



8 
 

 
  

Apel, 

KotaBatu) 

transaksi, dan membuat 

laporan keuangan. 

3. Alfitri, A. 

et all 

(2014) 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK-

ETAP) Pada 

Usaha Mikro 

Kecil 

Menengah 

(UMKM) 

Perajin Mebel 

Desa 

Gondangsari 

Kecamatan 

Juwiring 

Kabupaten 

Klaten 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Pemahaman perajin mebel 

tentang Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP) masih rendah. 

Pencatatan keuangan yang 

dilakukan perajin mebel 

hanya sebatas laporan bisnis 

yang dibuat sesuai dengan 

pemahaman dan kebutuhan 

masing-masing perajin 

mebel. 

Perajin mebel tidak 

menerapkan SAK-ETAP 

dalam menyusun laporan 

keuangan, karena perajin 

mebel kurang memahami 

SAK-ETAP. 

4. Sagala, 

Delviana 

(2014) 

Penerapan 

Akuntansi 

Berdasarkan 

SAK-ETAP 

Study Kasus 

pada Home 

Industry Otak-

Otak Bandeng 

Mulya Semar 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

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. 

5. Muchid 

Abdul 

(2014) 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

UMKM 

berdasarkan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan-

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas 

Publik (SAK-

ETAP) (Kasus 

pada UD. 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

diskriptif 

Laporan keuangan UD. 

Mebel Novel’l yang disusun 

peneliti berdasarkan SAK-

ETAP menyajikan laba 

bersih perusahaan yang 

menunjukkan kinerja 

perusahaan di tahun 2014 

sebesar Rp. 202.494.800,00. 

Laporan perubahan modal 

yang menunjukkan 

perubahan yang terjadi pada 

modal 
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Mebel Novel’l 

di 

Banyuwangi) 

perusahaan di tahun 2014 

berasal dari laba bersih 

perusahaan dalam satu tahun. 

Posisi keuangan yang 

disajikan dalam neraca per 

tanggal 31 Desember 2014 

menunjukkan total aset 

perusahaan sebesar Rp. 

2.175.619.800,00; jumlah 

kewajiban perusahaan 

sebesar 

Rp.300.000.000,00; dan 

modal yang dimiliki sebesar 

Rp. 

1.875.619.000,00. Laporan 

arus kas dengan 

menggunakan 

metode tidak langsung yang 

menunjukkan arus kas dari 

aktivitas operasi sebesar Rp. 

1.380.800,00 dan saldo kas di 

periode sebelumnya sebesar 

Rp. 145.994.000,00. 

 

 

B. Landasan Teori 

B.1  UMKM 

a. Definisi dan kriteria UMKM 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), terdapat beberapa definisi yang dapat 

mengklarifikasikan suatu entitas masuk dalam jenis usaha mikro, kecil 

maupun menengah, yaitu: 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menurut pasal 6 ayat 1 

adalah sebagai berikut: 
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a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh 

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

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah). 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan 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 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang menurut pasal 6 ayat 

2 adalah sebagai berikut: 

a) 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 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan 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). 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak 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 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menurut pasal 6 ayat 3 

adalah: 
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a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh 

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

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). 

b. Hambatan UMKM 

yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen). 

Menurut  Martani dwi (2011) masalah yang termasuk dalam masalah finansial 

diantaranya adalah: 

1) Sulitnya memperoleh akses kredit atau modal. 

2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. 

3) Biaya transaksi yang tinggi disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup 

rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang 

dikucurkan kecil. 

4) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh 

ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang 

memadai. 

5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. 

Sedangkan yang termasuk dalam masalah non-finansial (organisasi 

manajemen) diantaranya adalah: 

1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang 

disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan 

teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. 
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2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh 

terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, 

selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan 

produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar 

3) Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk 

mengembangkan SDM 

4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.  

B.2.  Laporan Keuangan 

a. Definisi dan Karakteristik Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI, 

2009:5), adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, 

liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 

kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik dan arus kas. komponen-komponen yang terdapat dalam laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 
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1. Neraca 

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi 

dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas 

pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan 

jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para 

investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan 

waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Laporan laba rugi 

merupakan suatu laporan sistematis tentang penghasilan, beban, laba maupun 

rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan 

laba rugi membantu pemakai laporan keuangan mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam beroperasi dan memprediksi hasil operasi perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Laporan arus kas 

Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi yang relevan 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode 

akuntansi tertentu. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi 

para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan 

perusahaan untuk menggunakan arus kas, termasuk keputusan atas kebijakan 

direksi terhadap para pemilik modal. 
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4. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan 

yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan.  

Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan-perubahan yang terjadi 

pada ekuitas pemilik selama satu periode waktu tertentu. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 disebutkan bahwa catatan atas 

laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera 

dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan laporan perubahan 

ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. 

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 
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b. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan 

1. Dapat dipahami 

Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

tersebut dengan ketekunan yang wajar. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasikan peristiwa 

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

4. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan 

bias, dan penyajian wajar diharapkan dapat disajikan. 

5. Substansi yang mengungguli bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

6. Pertimbangan sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, 
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sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak disajikan lebih rendah. 

c. Tujuan Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:3) tujuan dari laporan keuangan 

adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama 

dari sebagian besar pengguna. namun demikian laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari berbagai kejadian dimasa yang lalu (historis), dan 

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan 

keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

B.3.  Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) 

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 
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diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan 

laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

berbasis IFRS (International Financial 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 

mengadopsi IFRS for SME (Small Medium Enterprises) dengan modifikasi sesuai 

kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas dengan tujuan memberikan 

kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam membuat laporan 

keuangannya sendiri dan membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat 

membuat laporan keuangan yang akurat sesuai dengan SAK ETAP dibutuhkan 

beberapa tahapan. Yaitu: 

a. Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas harus mengidentifikasikan 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. Di samping itu, 

informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap 

halaman laporan keuangan: 

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan 

periode terakhir 

2. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang 

lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan 

3. Mata uang pelaporan 

4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.  
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Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan 

keuangan. Antara lain: 

1. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar 

2. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya 

Laporan keuangan pada dasarnya memiliki komponen yang lengkap 

yang terdiri dari: 

1. Neraca 

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu 

tanggal tertentu hingga akhir periode pelaporan. Informasi yang disajikan 

dalam neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

a. kas dan setara kas 

b. piutang usaha dan piutang lainnya 

c. persediaan 

d. properti investasi 

e. aset tetap 

f. aset tidak berwujud 

g. utang usaha dan utang lainnya 

h. aset dan kewajiban pajak 

i. kewajiban diestimasi 

j. ekuitas. 

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 menentukan format atau urutan terhadap 

pos-pos yang disajikan. Namun dalam klasifikasi asset dan kewajiban entitas 
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harus menyajikan asset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam 

neraca. 

2. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang 

diakui dalam suatu periode informasi yang disajikan di laporan laba rugi 

minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. beban keuangan 

c. bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas 

d. beban pajak 

e. laba atau rugi neto 

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan 

laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan 

entitas. 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 perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format 

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

dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas 

menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

a. laba atau rugi untuk setiap periode  

b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

c. untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan 

kesalahan 

d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat 

awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang 

berasal dari: 

1) laba atau rugi  

2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas 

3) 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 mengakibatkan kehilangan 

pengendalian. 
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4. 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 dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi 

yang disajikan meliputi: 

a. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

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

umumnya 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 royalti, 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 pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan 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 kembali. 
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b. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

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

aktivitas investasi: 

1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang 

dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya. 

2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lainnya. 

3) 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 setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan) 

4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas 

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

diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan) 

5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain 

6) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman 

yang diberikan kepada pihak lain 
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c. Aktivitas Pendanaan 

Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan antara lain: 

1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain 

2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham entitas 

3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka  

pendek atau jangka panjang lainnya 

4) Pelunasan pinjaman 

5) 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 

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 

tidak disajikan dalam laporan keuangan 

c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan 
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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 

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 

6. Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik 

tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangannya. Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, 

kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. 

Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika 

dampaknya tidak material. Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur 

suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka manajemen harus 

menggunakan pertimbangannya (judgement) untuk mengembangkan dan 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: 

a. Relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi 

b. Andal yaitu dalam laporan keuangan yang: 
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1) menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

dari suatu entitas 

2) mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi 

lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya 

3) netral yaitu bebas dari bias  

4) mencerminkan kehati-hatian dan 

5) bersifat lengkap dalam semua hal yang material. 

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset 

atau kewajiban, atau jumlah konsumsi periodik suatu aset, yang berasal dari 

pengujian status sekarang dari, dan ekspektasi manfaat ekonomi dan kewajiban 

masa mendatang yang terkait dengan, aset dan kewajiban. Perubahan estimasi 

akuntansi yang berasal dari informasi baru atau pengembangan baru dan, oleh 

karena itu, bukan koreksi kesalahan. Entitas harus mengakui pengaruh 

perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkannya ke 

laporan laba rugi di: 

a. periode terjadinya perubahan, jika hanya berpengaruh terhadap periode 

tersebut atau 

b. periode terjadi perubahan dan periode mendatang, jika berpengaruh 

terhadap keduanya. 

Koreksi kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan 

pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu 

yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan 

informasi yang andal: 
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a. yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan 

b. diekspektasi dengan layak seharusnya diperoleh dan dimasukkan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. 

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan 

penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, 

dan kecurangan. Jika praktis, entitas harus mengoreksi kesalahan periode lalu 

secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali 

setelah penemuan dengan cara: 

a. menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian 

sebelumnya dimana kesalahan terjadi atau 

b. jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, saldo awal 

aset, kewajiban, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan 

kembali. 

Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk kesalahan periode 

yang lalu: 

a. sifat dari kesalahan periode yang lalu 

b. untuk setiap periode lalu yang disajikan, jika praktis, jumlah koreksi untuk 

setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh 

c. jumlah koreksi pada awal periode yang lalu yang disajikan paling awal 

d. jika penyajian kembali secara retrospektif adalah tidak praktis untuk periode 

lalu tertentu, kondisi yang menyebabkan ketidak-praktisan tersebut dan 

deskripsi bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. 
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b. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas 

untuk mengukur asset, 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 asset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau 

nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat 

perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau 

sebesar nilai wajar dari asset non kas yang diterima sebagai penukaran dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset atau 

untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan 

dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

c. Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

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 bahawa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut 

akan mengalir dari atau ke dalam kas. 

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal 
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Dalam hal ini ada beberapa hal yang diatur dalam SAK ETAP dalam 

pengakuan, diantaranya:  

a. Pengakuan Aset 

Asset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat 

ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan asset tersebut mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Asset tidak diakui dalam neraca 

kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 

mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan sebagai 

alternatif, transaksi semacam ini menimbulkan pengakuan benan dalam laporan 

laba rugi. 

b. Pengakuan Kewajiban  

Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa 

pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan 

untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan 

dapat diukur dengan andal. 

c. Pengakuan Penghasilan 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan asset atau penurunan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti, pengakuan 

penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan asset atau penurunan 

kewajiban. 
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d. Pengakuan Beban 

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan 

kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat 

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau kenaikan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti, pengakuan 

beban terjadi bersamaan dengan pengankuan kenaikan kewajiban atau penurunan 

asset. 

SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak 

memenuhi definisi asset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos 

tersebut merupakan hasil dari penerapan “Matching concept”. 

d. Penyajian Laporan keuangan 

1. Penyajian Wajar 

1) Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, 

peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan asset dan 

kewajiban, penghasilan beban. 

2) Penerapan SAK ETAP dengan mengungkapkan tambahan jika diperlukan 

menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas. 

3) Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas prasyarat tertentu 

dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh 

dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan 

kinerja keuangan. 
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2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya patuh dengan SAK ETAP harus 

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut 

dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan 

mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK 

ETAP.  

3. Kelangsungan Usaha 

1) Entitas memiliki kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud 

melikuidasi entitas atau menghentikan operasi dan tidak mempunyai 

alternative realistis kecuali melakukan hal tersebut. 

2) Pada saat menyusun laporan keuangan manajemen harus membuat penilaian 

atas kemampuan entitas melanjutkan kelngsungan usaha. 

3) Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari 

terdapat ketidak pastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi 

yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk 

melanjutkan usaha maka entitas haru mengungkapkan ketidakpastian pada 

dasar penyusuan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak  

dianggap mempunyai kelangsungan usaha. 

4. Frekuensi Pelaporan  

1) Entitas memnyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi 

komparatif) minimum 1 tahun. 
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2) Jika laporan keuangan tahunan disajikan lebih pendek atau lebih panjang dari 

1 tahun, maka harus mengungkapkan: 

a) Fakta tersebut  

b) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau pendek 

c) Fakta bahwa jumlah koparatif untuk laporan keuangan yang terkait adalah 

tidak dapat seluruhnya dipertimbangkan. 

5. Konsistensi Penyajian 

1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, kecuali: 

a) Terdapat perubahan signifikan pada sifat dari operasi entitas atau 

peninjauan penyajian dan menemukan penyajian atau klasifikasi lain lebih 

sesuai. 

b) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

2) Jika penyajian atau pengklarifikasian pos-pos dalam laporan keuangan 

diubah, maka entitas harus mereklarifikasi jumlah komparatif kecuali jika 

reklarifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut: 

a) Sifat reklarifikasi 

b) Jumlah setiap pos dari pos yang direklarifikasi 

c) Alasan reklarifikasi 

3) Jika reklarifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus 

mengungkapkan: 

a) Alasan reklarifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan  

b) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklarifikasi. 
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6. Materialitas dan agregasi 

Pos yang material disajikan terpisah, sedangkan tidak material 

digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian 

dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatatat suatu pos dianggap 

material jika baik secara individu maupun bersama-sama dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan 

 


