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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak 

perekonomian bangsa. UKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu UKM 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 UKM dalam meningkatkan kinerjanya akan 

berdampak pada peningkatan kontribusi UKM terhadap perekonomian bangsa. 

Kesulitan dalam mengukur kinerja merupakan salah satu kendala UKM dalam 

mengevaluasi kinerjanya. Hal ini disebabkan banyak UKM lebih berfokus pada 

kegiatan operasional sehingga pencatatan dan pelaporan seringkali terabaikan. 

Tanpa catatan dan laporan yang baik evaluasi kinerja UKM tidak mudah untuk 

dilakukan. Seperti 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. 

Dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pengelola UKM merasa 

kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional 

usahanya (Hidayat, 2008). Oleh karena itu setiap usaha diharapkan mempunyai 

laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 
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yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Namun praktek akuntansi keuangan pada usaha kecil menengah (UKM) masih 

rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004). 

Kurangnya kemampuan pelaku UKM dalam bidang pengelolaan usaha 

juga termasuk kendala yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya pendidikan dan 

kurangnya pemahaman pelaku UKM tersebut dalam bidang akuntansi. (Benjamin, 

1990). Biasanya pembukuan UKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan 

tidak detail (krisdiartiwi, 2008). 

Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan 

dengan pihak eksternal perusahaan. Dengan demikian semakin berkembangnya 

usaha, menuntut UKM untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik 

sesuai standar yang berlaku. 

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan 

kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan.SAK ETAP juga 

diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi 

manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi 

keuangan yang sebenarnya. 

Tujuan dari SAK ETAP adalah untuk memberikan kemudahan bagi entitas 

skala kecil dan menengah. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi 

entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang 
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banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk 

dipahami serta diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha skala kecil dan 

menengah di Indonesia. Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak 

kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan 

ketentuan pelaporan yang lebih kompleks (Hariadi, 2010). 

Rahmi (2011), meneliti tentang model penyajian laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP pada perusahaan Karet Jawan Lestari Ampah (Kalimantan 

Tengah), hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan 

tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif karena laporannya tidak 

memiliki daya uji, tidak tepat waktu, dan tidak mempunyai daya banding. Dalam 

perhitungan tidak ada akumulasi aset tetap. 

Susanto (2011) dalam penelitiannya menganalisa tentang penerapan 

standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) 

di UMKM Mojosongo, Surakarta.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa, pembukuan yang dilakukan UMKM masih sebatas laporan bisnis yang 

berdasarkan kreatifitas sendiri dan belum menerapkan SAK ETAP, hal ini 

dikarenakan entitas belum mengenal SAK ETAP. 

Kholmi (2011), mengkaji tentang “implementasi SAK ETAP untuk 

UMKM:Sebuah telaah kritis”. Keberadaan SAK ETAP dengan prinsip 

kesederhanaan dapat memberikan kemudahan UMKM dalam menyajikan laporan 

keuangan dibandingkan PSAK (besar) dengan ketentuan yang lebih kompleks dan 

bermanfaat untuk pengelolaan UMKM secara professional. SAK ETAP 

menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, misalnya praktik akuntansi 
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keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah. Penerapan SAK ETAP 

dibutuhkan sosialisasi di kalangan UMKM oleh pihak terkait dan berkepentingan. 

Sejak diberlakukan SAK ETAP, para pelaku UMKM belum terlihat 

penerapan standar  secara nyata pada laporan keuangan UMK nya. Penelitian 

mengenai SAK ETAP masih sebatas analisis dan belum pada tahap penyusunan 

laporan keuangan. 

UD Ripah Joyo Palawija adalah suatu badan usaha yang bergerak di 

bidang jual beli beras atau bisa dikenal juga sebagai palawija. Di dirikan pada 

tahun 2012 dan terletak di Ds. Kapur, Kediri.Dengan seiring perkembangan waktu 

kini UD.Ripah Joyo berkembang dengan bertambahnya kapasitas penjualan dan 

produksi gilingnya. Lingkup usahanya yaitu berupa jual beli beras dan 

penggilingan padi, dari hulu ke hilir. Akan tetapi dalam hal pengelolaan usahanya, 

terutama pada  laporan keuangan, masih mengabaikan pembukuan yang baik, 

meski belum bisa dikatakan sempurna. Semua itu dilihat dari masih banyak 

kekurangan dalam prakteknya. Alasan sebagai objek penelitian yaitu bertujuan 

ingin mengimplementasikan secara langsung laporan keuangan yang berdasarkan 

SAK ETAP. Sehingga berbagai pihak dapat mengetahui akan manfaat dari standar 

yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan akuntansi Indonesia) yang diwajibkan pada 

entitas tanpa akuntabilitas publik,  dan diharapkan penelitian bisa memberikan 

pemahaman laporan keuangan sesuai SAK ETAP agar dapat berguna bagi 

pengelolaan usaha. 

 

 



5 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam latar belakang 

penelitian tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk UD. Ripah Joyo Palawija Kediri? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mendiskripsikan penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK 

ETAP) untuk laporan keuangan UD.Ripah Joyo Palawija Kediri. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi UKM. UD. Ripah Joyo Palawija kediri 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tahap awal dan berkelanjutan 

bagi UD Ripah Joyo Palawija untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP dalam memudahkan transformasi kegiatan usaha. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi dan bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dibidang yang sama. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk memberikan informasi 

dan juga media sosialisasi pemahaman mengenai SAK ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. 


