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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Arri Alfitri, Ngadiman, Sohidin (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 yang dipakai adalah penelitian Deskriptif Kualitatif; 

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perajin mebel tentang 

Standar Akuntansi Keuangan entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

masih rendah, pencatatan keuangan yang dilakukan pengrajin mebel hanya sebatas 

laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-

masing pengrajin mebel, pengrajin mebel tidak menerapkan SAK-ETAP dalam 

menyusun laporan keuangan karena pengrajin mebel kurang memahami SAK-

ETAP. 

Lilya Andriani, Anantawikrama Tungga Atmadja, Ni Kedek Sinarwato 

(2014); Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasih SAK ETAP Pada Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah study intrepetatif pada peggy salon); 

Metode yang dipakai adalah kualitatif yang dititikberatkan pada deskriptif serta 

interpretasi perilaku manusia dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK 

ETAP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan  

dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, faktor yang menyebabkan 

gagalnya SAK ETAP pada peggy salon karena adanya faktor internal berupa 

kurangnya  pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor 
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eksternal karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan 

dengan laporan keuangan. 

 Mega Indah Puspita S (2013); Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Etap Pada Bagus Agriseta Mandiri; penelitian menggunakan studi 

kasus. Hasil dari penelitian ini 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 tidak 

disajikan namun karena perusahaan kurag memahami standar yang mengatur 

laporan keuangan. 

 Vina Mukti Azaria (2013); Penerapan Akuntansi pada UKM unggulan di 

kabupaten kota Blitar dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP; Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Hasil Penelitiannya 

menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada UMKM tersebut masih sederhana. 

Pemahaman para pelaku UMKM terhadap SAK ETAP masih kurang karena latar 

belakang pendidikan dan juga sosialisasi ataupun pelatihan dari pemerintah dan 

lembaga yang menaungi UMKM masih kurang maksimal sehingga pemahaman 

akan pentingnya SAK-ETAP masih belum dipahami pelaku UMKM. 

 Abdul Muchid (2015); Penyusunan Laporan Keuangan UMKM 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK-ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel’l di Banyuwangi); Meteode yang 

dipakai adalah Kualitatif diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan laporan yang 

dibuat UD. Mebel Novel’l hanya menggunakan pencatatan barang masuk dan 

keluar setiap harinya yang dibuat oleh bagian keuangan. 
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B. Teori 

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang 

jumlahnya paling banyak di Indonesia. Saat ini batasan mengenai kriteria usaha 

kecil masih beragam. Menurut UU No. 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) dinyatakan sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usah 

perorangan yang memenuhi kriteria , yaitu: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) 

b. Usaha Kecil adalah usaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh 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 

dan besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 ( lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) 
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c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  

dilakukan oleh perorangan 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 

sebagaimana berikut ini: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau 

2) Memiliki hasil penjulan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 

(lima puluh milyar rupiah) 

 Berbeda dengan pendapat diatas, Badan Pustaka Statistik (BPS) menyusun 

kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut BPS, UMKM 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- 19 orang, Usaha Menengah terdiri dari 20 – 99 orang, 

dan Usaha Besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. 

2. Kelebihan dan Kekurangan UMKM 

 Dengan ukurannya yang kecil dan tentunya dengan fleksibilitas yang tinggi, 

maka usaha kecil dan menengah memiliki berbagai kelebihan terutama dari segi 

pembentukan dan operasioanal. UMKM memiliki kontribusi besar bagi bergulirnya 

roda ekonomi suatu negara. Bukan hanya karena ia adalah benih yang 
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memampukan tumbuhnya bisnis besar, melainkan juga karena ia menyediakan 

layanan tertentu bagi masyarakat yang bagi bisnis besar dinilai kurang efisien 

secara biaya. 

Table 2.1 Kelebihan dan Kekurangan UMKM 

Kelebihan Kekurangan 

1. Fleksibilitas Operasional 

2. Kecepatan Inovasi 

3. Struktur Biaya Rendah 

4. Kemampuan Fokus di Sektor 

yang Spesifik  

1. Kesulitan pemasaran 

2. Keterbatasan Financial 

3. Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

4. Masalah Bahan Baku 

5. Keterbatasan Teknologi 

 

3. Pengertian Akuntansi 

 Menurut Mulyadi Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan yang 

terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.  

 Menurut Arif dan Wibowo (2008) secara umum fungsi akuntansi membantu 

pelaku bisnis dalam hal penanganan masalah-masalah keuangan seperti penentuan 

besarnya laba rugi yang diperoleh perusahaan sebagai dasar untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan. Membantu mengamankan dan mengawasi aset yang dimiliki 

oleh perusahaan melalui penyusunan sistem akuntansi yang dapat menciptakan 

pengendalian internal yang memadai. Membantu menentukan besarnya hak (claim) 

dari pihak ketiga kepada perusahan misalnya kreditur, karyawan dan sebagainya. 
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Menetapkan standar pengukuran atas prestasi perusahaan guna menilai efisiensi 

perusahaan tersebut. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah suatu aktifitas yang menyediakan sistem informasi mulai dari 

mengidentifikasi, mencatat, sampai menghasilkan laporan yang bersifat keuangan. 

Segala aktivitas dan laporan yang bersifat keuangan tersebut akan dilaporkan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

suatu perusahaan. 

4. Siklus Akuntansi 

 Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi. 

Setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi. 

Transaksi yang berdasarkan bukti atau data kemudian diinput ke proses pengolahan 

data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan. Akuntansi 

dalam proses pengolahan datanya mengunakan arus, proses akuntansi yang dimulai 

dari transaksi sampai tahap pelaporan. Akuntansi merupakan teknik yang 

menggambarkan proses yang menghubungkan sumber data melalui channel 

komunikasi dengan para penerima informasi. Akuntansi memiliki siklus yang 

disebut Accounting Cycle yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk 

informasi yang dikenal dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Siklus akuntansi merupakan 

pekerjaan akuntansi dimana ia tidak pernah berhenti, sepanjang perusahaan masih 

terus berdiri dan melakukan berbagai transaksi. 
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 Menurut soemarso (2009:90 dalam A.A pratiwi)  bahwa siklus akuntansi 

adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan 

penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode 

berikutnya. Akuntansi keuangan dan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan 

menurut syam (2007) tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah 

untuk 1) memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan, 2) untuk membantu para pemakai 

laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, 3) untuk 

memberikan informasi penting lainnya seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi, 4) untuk mengungapkan sejauh  mungkin informasi 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 2.1 dan Gambar 2.2). 
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Gambar 2.1 SIKLUS AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 PROSES AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber: Syam (2007)  

 

Input 

Proses 

Output  

1. Bukti/ Buku 

2. Jurnal 

3. Buku Besar 

5. Laporan Keuangan 

4. Neraca Lajur 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Pemindah 

                                                                                                                                      

             Bukuan 

 

Sumber: Syam (2007) 

LAPORAN 

KEUANGAN 

Ayat Jurnal Balik 

Neraca Lajur 

Neraca Saldo 

Pengikhitisaran 

Buku Besar 

Penutupan 

Penyesuaian 

Transaksi  

Bukti 

Pencatatan 

Jurnal 
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Keterangan: 

a. Transaksi/Bukti adalah setiap kejadian yang merubah posisi keuangan atau 

hasil usaha entity yang dilaporkan (perusahaan/lembaga). Kejadian yang 

dicatat dan dibukukan hanya kejadian yang dapat dikategorikan sebagai 

transaksi. Setiap transaksi harus mempunyai bukti (evidence), baik dari luar 

misalnya faktur pembelian, rekening listrik maupun bukti dari dalam misalnya 

daftar gaji, alokasi penyusutan dan sebagainya. 

b. Buku Jurnal. Dalam buku ini akan dibuat penggolongan mana yang akan 

dikelompokkan sebagai transaksi yang mempengaruhi perkiraan di sebelah 

debet dan mana transaksi yang mempengaruhi perkiraan di debelah kredit. 

Jurnal dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Jurnal khusus berfungsi sebagai jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi 

sejenis yang banyak ditemukan di perusahaan. 

2) Jurnal umum (serba-serbi) terjadi di luar jurnal khusus. 

c. Buku Besar merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah 

diklasifikasikan melalui jurnal. 

d. Neraca Lajur. Dalam neraca lajur ini semua perkiraan dijumlahkan dan didaftar 

kemudian melakukan penjurnalan baik jurnal penyesuaian maupun jurnal 

penutup. Dari proses inilah disusun laporan keuangan. 

e. Laporan Keuangan adalah suatu produk atau hasil akhir dari proses akuntansi 

yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 
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5. Harga Pokok Produksi dan Fungsinya 

 Manullag dalam Ivana (2004) mendefinisikan harga pokok sebagai jumlah 

biaya yang seharusnya untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya 

seharusnya lainnya hingga barang itu berada di pasar. Jadi perhitungan harga pokok 

produksi adalah menghitung besarnya biaya atas pemakaian sumber ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa. Tujuan dilakukannya perhitungan harga pokok 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menentukan harga jual 

b. Untuk menetapkan efisien tidaknya suatu perusahaan 

c. Untuk menentukan kebijakan dalam penjualan  

d. Sebagai pedoman dalam pembelian atal-alat perlengkapan baru 

e. Untuk perhitungan neraca 

 Penentuan harga pokok produk yang benar sangat penting bagi perusahaan 

dalam menjalankan usahanya. Penetapan produk yang tidak benar akan 

menyebabkan kegagalan perusahaan dalam bidang usahanya. Terdapat dua 

kemungkinan yang akan ditemui apabila perusahaan tidak teliti dalam melakukan 

perhitungan harga pokok yaitu: 

1. Harga yang diperhitungkan terlalu tinggi 

 Perusahaan yang tidak teliti dalam menghitung harga pokok sehingga harga 

pokok menjadi terlalu tinggi dan akan menimbulkan masalah bagi perusahaan, 

karena harga pokok yang tinggi dapat menyebabkan harga jual produk di 

pasaran menjadi mahal. Dengan harga yang tinggi tersebut, perusahaan akan 

sulit dalam memasarkan hasil produksinya dan kalah dalam persaingan bisnis 
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dengan perusahaan lain, sebab konsumen akan lebih memilih produk sama 

dengan harga yang lebih rendah dan memiliki kualitas yang sama.  

2. Harga pokok yang diperhitungkan terlalu rendah 

 Perusahaan yang tidak teliti dalam menghitung harga pokok produksi yang 

menyebabkan harga pokok terlalu rendah dapat merugikan perusahaan itu 

sendiri. Harga pokok yang rendah akan menyebabkan harga jualnya pun 

menjadi rendah. Di satu sisi produsen dapat menjual produknya dengan cepat 

karena harga jualnya yang rendah tetapi di sisi lain hal ini dapat merugikan 

perusahaan karena pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi.  

6. Metode Pengumpulan Biaya Produksi 

a. Job Costing\ 

 Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan (Job Costing), biaya 

produksi diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah (Usry: 2009). 

Pada sistem job costing, menurut Horngren (2005) objek biaya adalah unit atau 

multi unit suatu produk atau jasa yang khas yang disebut pekerjaan dimana 

produk atau jasa ini biasanya unit tunggal. Aja tujuh langkah dalam 

pembebanan biaya dalam sistem job costing pada perusahaan manufaktur: 

1. Identifikasi pekerjaan (job) yang dipilih sebagai obej biaya 

2. Identifikasi biaya langsung pekerjaan itu 

3. Pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak 

langsung kepekerjaan 
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4. Identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi 

biaya 

5. Hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk 

mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan 

6. Hitung biaya tidak langsung yang dialokasika ke pekerjaan 

7. Hitung biaya total pekerjaan dengan menambahkan seluruh biaya lansgung 

dan tidak lansgung yang dibebankan ke pekerjaan itu 

 Beberapa karakteristik sistem penentuan harga pokok pesanan menurut 

Sulastiningsih dan Zulkifli (1999) yaitu: 

a. Kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan, sehingga bentuk barang atau 

produk tergantung pada spesifikasi pesanan 

b. Biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan sehingga perhitungan total 

biaya produksi dihitung pada saat pesanan selesai 

c. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu harga pokok 

pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu biaya yang memuat informasi 

umum seperti nama pemesan, jumlah yang dipesan, tanggal pemesanan dan 

tanggal diselesaikan, informasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka 

b. Procces Costing 

 Pada sistem biaya proses, objek biaya adalah unit-unit produk atau jasa yang 

identik atau mirip dalam jumlah besar (Horngren, 2005). Menurut Usry (2002), 

sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga kerja, dan 

overhead pabrik dibebankan ke pusat. Pusat biaya biasanya adalah departemen 
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tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam departemen. Persyaratan utama dalam 

sistem biaya proses adalah semua produk yang diproduksi dalam satu pusat 

biaya selama satu periode harus sama dalam hal sumberdaya yang dikonsumsi. 

Jika semua unit dari produk dihasilkan dalam suatu pusat biaya adalah sama 

(homogeny) pencatatan biaya dari setiap batch produk secara terpisah tidak 

lagi diperlukan. Menurut Bustami dan Nurlela (2006), karakteristik penentuan 

biaya proses antara lain adalah: 

1. Proses produksi bersifat homogeny 

2. Produksi bersifat massal, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual 

3. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat 

homogeny 

4. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang 

dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi 

5. Akumulasi biaya yang dilakukan berdasarkan periode tertentu 

 Adapun perbedaan antara metode harga pokok proses dengan metode harga 

pokok pesanan terletak pada: 

a. Pengumpulan biaya produksi 

Metode harga pokok  pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut 

pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi 

per departemen produksi per periode akuntansi. 

b. Perhitungan harga pokok produksi per satuan 

Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok per satuan dengan cara 

membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah 
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satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Perhitungan 

ini dilakukan pada saat pesanaan telah selesai diproduksi. Metode harga pokok 

proses menghitung harga produksi per satuan dengan cara membagi total biaya 

produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan 

produk yang dihasilkan selama priode yang bersangkutan. Perhitungan ini 

dilakuka setiap akhir periode akuntansi (biaya akhir bulan) 

c. Penggolongan biaya produksi 

Didalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan 

menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak lagsung. Biaya 

produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan pada tariff yang 

ditentukan di muka. Dalam metode harga pokok proses, pembebanan biaya 

produksi lansgung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak 

diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk 

(seperti perusahaan semen, pupuk, dan bumbu masak). Karena harga pokok per 

satuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead 

pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. 

d. Unsur biaya yang dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik 

Didalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya 

bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak lansgung, dan biaya produksi lain 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini 

biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tariff yang 

ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses,biaya overhead 

pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong 
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dan biaya tenaga kerja (baik yang langsung maupun tidak langsung). Dalam 

metode ini biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya 

yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. 

7. Metode Penentuan Biaya Produksi 

 Metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-

unsur biaya ke dalam kos produksi (Mulyadi, 2005). Dalam memperhitungkan 

unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan yaitu: 

a. Kalkulasi biaya penuh (Full Costing) 

 Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap (Mulyadi, 2005) 

sedangkan menurut Bustami dan Nurlela (2006) Kalkulasi biaya penuh (full 

costing) merupakan suatu metode dalam perhitungan harga pokok yang 

dibebankan keoada produk dengan memperhitungkan seluruh biaya produksi 

baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Pada metode ini biaya 

overhead pabrik dibebankan kepada produk jadi atau ke harga pokok penjualan 

berdasarkan tarif yang ditentukan pada aktivitas normal atau aktivitas 

sesungguhnya terjadi. Metode full costing memperhitungkan biaya tetap karena 

biaya ini dianggap melekat pada harga pokok persediaan baik barang jadi 

maupun persediaan barang dalam proses yang belum terjual dan dianggap 

harga pokok penjualan jika produk tersebut sudah habis dijual. Dengan 
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demikian biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur-unsur 

biaya sebagai berikut : 

Biaya bahan baku   xx 

Biaya tenaga kerja langsung xx 

Biaya overhead pabrik variabel xx 

Biaya overhead pabrik tetap xx 

Biaya produksi   xx 

b. Variabel costing 

 Variabel costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya 

memperhitungkan biaya produksi yang hanya berperilaku variabel ke dalam 

biaya produksi, yang terdiri dari bahan baku, biay tenaga kerja lagsung, dan 

biaya overhead pabrik variabel (Mulyadi, 2005). Dengan demikian biaya 

produksi menurut metode variabel costing terdiri dari unsur-unsur biaya 

produksi berikut ini : 

Biaya bahan baku   xx 

Biaya tenaga kerja langsung xx 

Biaya overhead pabrik variabel xx 

Biaya produksi   xx 

 Biaya produk yang dihitung dnegan pendekatan variabel costing terdiri dari 

unsur biaya produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead variabel) ditambah dengan biaya nonproduksi variabel (biaya 

pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel). 

c. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan Aktivitas (ABC) 
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 Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya adalah 

dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas (activity base 

costing). Sistem activity base costing (ABC) memperbaiki sistem kalkulasi biaya 

dengan mengidentifikasi aktivitas individual sebagai objek biaya pokok 

(fundamental). Aktivitas bisa berupa kejadian, tugas atau unit kerja dengan tujuan 

khusus. Sistem ABC menghitung biaya setiap aktivitas serta aktivitas yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk atau jasa. Hierarki biaya did alam ABC 

mengkategorikan biaya tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda 

berdasarkan jenis pemicu biaya, atau dasar alokasi biaya yang berbeda, atau 

perbedaan tingat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sistem ABC 

biasanya menggunakan hierarki biaya dalam emoat tingkatan yaitu : 

1) Biaya tingkat unit output adalah biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap 

unit produk atau jasa individual. Biaya operasi mesin cetak (seperti biaya 

listrik, penyusutan mesin, dan reparasi) yang terakait dengan aktivitas 

pengoprasian mesin cetak otomatis merupakan biaya tingkat output. Biaya-

boaya tersebut merupakan biaya tingkat unit outpun karena biasnaya biaya 

aktivitas ini meningkat seiring dengan penambahan unit output yang 

diproduksi. 

2) Biaya tingkat batch adalah biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok 

unit, produk atau jasa, dan bukan dengan setiap unit produk dan jasa individual. 

3) Biaya pendukung produk merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk 

mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch 

yang dibuat. 
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4) Biaya pendukung fasilitas adalah biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke 

produk atau jasa individual namun mendukung operasi perusahaan secara 

keseluruhan. 

8. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) 

 SAK EMKM adalah Standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagai mana 

didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan 

menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua tahun berturut-turut. SAK EMKM dapat 

digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria yang sudah 

disebutkam sebelumnya, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk 

menyususn laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. 

9. Karakteristik Kualitatif dari Informasi pada Laporan Keuangan 

 Penyajian wajar dalam laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk 

menyajikan informasi dengan karakterisik kualitatif yaitu: 

a. Relevan 

Informasi didalam laporan keuangan dapat digunakan oleh [engguna untuk 

proses pengambilan sebuah keputusan. Informasi adalah relevan ketika 

informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh 

penggunanya. Biasanya, hanya pos yang bermaterial yang relevan tetapi 
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pertimbangan harus diterapkan untuk menentukan pos mana yang tidak 

material. 

b. Representasi Tepat 

Informasi disajikan dilaporan keuangan secara tepat atau secara apa yang 

seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. 

c.  Keterbandingan 

Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode 

untuk mengidentifikasikan kencendrungan posisi dan kinerja keuangan. 

Informasi dalam laporan keuangan tersebut juga dapat dibandingkan antara 

entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. 

d. Keterpahaman  

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. 

Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan 

untuk memperlajari aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan 

yang wajar. 

10. Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

 Menurut SAK EMKM bab 3 paragraf 9 dinyatakan bahwa Laporan 

Keuangan minimum terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi selama 

periode dan catatan atas laporan keuangan 
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a. Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang asset , liabilitas, dan 

ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat 

mencangkup akun-akun berikut (SAK EMKM bab 4 paragraf 2): 

1) Kas dan Setara Kas 

Kas adalah aktiva yang paling likuid yang merupakan media pertukaran standar 

dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas terdiri 

dari uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan 

Setara Kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang 

dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 

risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari cek, giro, 

deposito, dll. 

2) Piutang  

Piutang adalah suatu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya 

atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dan menerima janji bahwa 

pelanggan akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan pada suatu 

waktu di masa yang akan datang. 

3) Persediaan 

Persediaan adalah aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

usaha normal dalam produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

(supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa atau 

dalam perjalanan. 

4) Aset tetap 
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Asset tetap adalah asset berwujud dan digunakan dalam operasi entitas seperti 

tanah, gedung, mesin, dan furniture. 

5) Utang Usaha 

Utang usaha adalah bagian dari kewajiban lancar yang berasal dari 

operasioanal perusahaan. Utang usaha merupakan hutang kepada seseorang 

atas barang dan jasa yang sudah diterima tetapi belum dibayar. Utang usaha 

berkaitan dengan pembelian barang atau jasa secara kredit. 

6) Utang bank 

Utang bank adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha. 

7) Ekuitas 

Ekuitas atau modal (equity) adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang 

merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). Ekuitas 

terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan. 

 Menurut IAI salam SAK EMKM (2016:11-12) entitas menyajikan akun dan 

bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan dengan klasifikasi debagai beriku: 

a. Klasifikasi asset dan liabilitas  

1. Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka 

pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi 

keuangan. 

2. Entitas mengklasifikasikan yang dinilai sebagai aset lancar jika: 

a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, 

dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. 

b) dimiliki untuk di perdagangkan; 
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c) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan; atau 

d) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari 

pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 

bulan setelah akhir periode pelaporan. 

3. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus 

operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus 

operasi diasumsikan 12 bulan. 

4. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang dinilai sebagai liabilitas jangka 

pendek adalah: 

a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi 

entitas. 

b) dimiliki untuk di perdagangkan. 

c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan atau 

d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian 

liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan 

e)  Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas 

jangka panjang. 

b. Klasifikasi Ekuitas  

IAI dalam SAK EMKM (2016:28) Mengungkapkan klasifikasi Ekuitas sebagai 

berikut: 
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1. Pengakuan dan pengukuran Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat 

berupa kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

2. Pengakuan dan pengukuran Untuk entitas yang berbentuk Perseroan 

Terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan 

setoran modal atas nilai nominal saham. 

3. Pengakuan dan pengukuran Untuk badan usaha yang tidak berbentuk 

Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut. 

4. Penyajian untuk Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba 

rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. 

b. Laporan Laba Rugi selama periode 

 Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut (SAK 

EMKM bab 5 paragraf 2): 

1) Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan. 

2) Beban Keuangan 

Beban keuangan adalah biaya yang dibebankan langsung oleh pemberi 

pinjaman atau biaya untuk jasa yang dibutuhkan oleh pemberi pinjaman untuk 

mengeluarkan pinjaman hipotek. 

3) Beban Pajak 

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. 
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c. Catata atas laporan keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dari rincian akun-akun 

tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis 

sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang 

ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan memuat : 

1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK 

EMKM 

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi 

3) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi 

penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami 

laporan keuangan. 

 


