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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara-negara anggota ASEAN memandang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung dari perekonomian. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi penting yang secara bersama-sama dengan 

Badan Usaha Milik Negara atau swasta dalam melakukan berbagai usaha demi 

tercapainya kesehjateraan masyarakat. Fungsi UMKM yaitu sebagai usaha dalam 

mempersatukan, mengarahkan, mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya 

usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas dalam kemampuan ekonominya 

agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian. UMKM juga berperan 

mempertinggi taraf hidup dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pada 

umumnya (Yuniarti,2013 dalam Abdul Muchid) 

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan 

peningkatan. Sampai akhir tahun 2013 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia tercatat sebanyak 57.895.721 atau naik 2,41% dari 

56.534592 pada tahun 2012. UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 114.144.082 

atau 6,03% dari total angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB 

sebesar 1.535.918.80 atau 5,89%, kemudian sumbangan terhadap devisa negara 

melalui ekspor sebesar 182.112.70 atau 9,29% dari total nilai ekspor (Badan Pusat 

Statistik,2016).   

Saat ini UMKM sudah mulai menguasai sektor usaha di Indonesia. Terlebih 

lagi dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asian) yang sudah diberlakukan 
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sejak awal tahun 2016 kemaren, maka UMKM  dituntut agar bias bersaing dengan 

pengusaha negara ASEAN lainnya dan mampu menangkap setiap kesempatan yang 

ada agar dapat berkiprah dalam perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Untuk mendukung hal tersebut UMKM perlu memiliki tata kelola yang baik 

agar bisa eksis dan juga bisa bersaing di manca negara. Salah satu bentuk tata kelola 

UMKM adalah adanya penerapan sistem akunting. Kebanyaknya UMKM yang ada 

lebih berfokus pada kegiatan operasional sementara sistem akuntingnya terabaikan.  

 Dalam menjalankan aktivitas suatu usaha seringkali pengelola UMKM 

merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada 

operasional usahanya (Hidayat,2008 dalam Hermon). Pencatatan yang dilakukan 

hanya sebatas menghitung selisih antara uang masuk dengan uang yang keluar 

tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk apa atau dari alokasi kegiatan usaha 

ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah, hasil usaha akan 

dikatakan bagus apabila pendapatan sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari suatu keberhasilan tidak hanya 

diukur dari pendapatan saja melainkan diperlukan pengukuran dan 

pengelompokkan atas transaksi atau kegiatan yang telah terjadi serta pengikhtisaran 

transaksi-transaksi tersebut.  

 Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 

bahwa laporan keuangan entitas terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, catatan atas laporan keuangan. Mengingat hal ini baru maka belum bisa 

dipastikan apakah UMKM sudah menerapkan sistem ini atau belum.     
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 Di Banjarmasin telah berkembang berbagai macam UMKM. Salah satunya 

bergerak di bidang pembuatan batik khas daerah (sasirangan). Batik ini diproduksi 

secara rumahan dan pengelolaannya pun dikelola oleh keluarga. Ady Sasirangan 

adalah salah satu usaha mikro, kecil dan menengah yang berfokus pada konfeksi 

khususnya untuk batik sasirangan yang mempunyai omset cukup tinggi, usaha ini 

tidak melakukan pencatatan sehingga usaha tersebut tidak dapat membuat laporan 

terkait dengan kinerja keuangan dan tidak bisa mengevaluasi dengan baik 

bagaimana progresnya setiap periode.  

 Memang salah satu tolak ukur kesuksesan usaha adalah tingginya angka 

penjualan produk. Namun kebanyakan orang sering lupa dengan satu hal yang 

sangat penting untuk dilakukan yakni pencatatan keuangan. Tingginya angka 

penjualan belum tentu sejalan dengan yang didapat. Keuntungan baru bisa 

didapatkan setelah jumlah pemasukan di kurangi dengan jumlah modal. Bila modal 

yang diberikan terlalu tinggi, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan besar 

pun akan semakin kecil.  

 Ady Sasirangan adalah salah satu usaha mikro, kecil, dan menengah yang 

berfokus pada konfeksi khususnya untuk pembuatan kaian sasirangan (kain khas 

daerah) yang mempunyai omset cukup tinggi dan tingkat penjualan yang tinggi, 

akan tetapi usaha tersebut belum melakukan pencatatan. Sehingga usaha tersebut 

tidak dapat membuat laporan terkait dengan kinerja keuangan dan tidak bisa 

mengevaluasi dengan baik bagaimana progresnya setiap periode. Untuk itu 

dibutuhkan pencatatan keuangan agar terlihat jelas jumlah keuntungan UMKM 

dijalankan atau apakah ada kerugian yang terjadi. Ada 4 alasan pentingnya 
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pencatatan keuangan bagi suatu usaha yaitu untuk mengetahui kondisi finansial 

suatu usaha, sebagai alat pengambilan keputusan, mempermudah proses pelaporan 

pajak, menentukan kelayakan usaha.  

 Mengingat pentingnya hal di atas, maka penulis melakukan penelitian 

kepada UMKM dengan judul “ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI 

BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS 

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) studi pada UMKM 

“Ady Sasirangan” Banjarmasin ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

ADY SASIRANGAN ? 

2. Apakah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sudah mengacu pada 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) ? 

3. Bagaimana rancangan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) ? 
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C. Tujuan Masalah 

 Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh ADY SASIRANGAN. 

2. Untuk menilai apakah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sudah 

mengacu pada Standar Akuntansi keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM)  

3. Untuk membuat rancangan atau desain laporan keuangan untuk UMKM 

berbasis EMKM 

 

D. Batasan Masalah 

 Bahwa penelitian pada perusahaan ini relatif masih kecil sehingga 

kelengkapan laporan keuangan masih belum bisa dipastikan. Penelitian ini lebih 

memungkinkan untuk dianalisis yaitu laporan laba ruginya.  

 

E. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang ingin dicapai 

oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan ilmu di bidang akuntansi, khususnya tentang akuntansi untuk 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  
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2. Bagi pelaku , penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat 

memberikan masukan dan pedoman bagi mereka para pelaku UMKM dalam 

menyajikan pelaporan keuangan secara benar. 

 


