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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha kecil dan mengah (UKM) merupakan salah stau kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberadaan usaha 

kecil dan menegah (UKM) harus di dukung dan didorong agar tetep eksis, 

sehingga dapat memperluas kesempatan usaha memperluas lapangan pekerjaan. 

Masalah utama yang menjadi fokus dalam pengembangan usaha kecil menegah 

(UKM) adalah mengenai laporan keuangan. Informasi keuangan yang merupakan 

hasil akhir dari suatu proses akutansi tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Karena ada beragam pemakai yang berkepentingan tersebut maka 

diperlukan adanya standar dalam penyusunan, hal ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam memahami laporan keungan. Standart tersebut di tuangkan 

dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang di keluarkan oleh 

Dewan Standart Akutansi Keuangan (DSAK). 

Beberapa hasil penelitian (Pinasti,Hariyanto, Idrus, Marbun) dalam Pinasti 

(2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada 

umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem 

keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan 

catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuanyang sistematis 

dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi 

akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu 

dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara 
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menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Kenyataan ini 

juga didukung oleh hasil penelitian Auliyah (2012) melakukan penelitian tentang 

penerapan akuntansi berdasarkan SAK-ETAP pada UKM kampung batik di 

Sidoarjo. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, para pelaku UKM masih 

menerapkan akuntansi sederhana dalam laporan keuangan usahanya, laporan yang 

dibuat belum sesuai dengan SAK-ETAP. Hal tersebut dikarenakan mayoritas 

pelaku UKM belum mengetahui tentang SAK-ETAP. 

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan 

umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh 

pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolahan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Lebih lanjut ruang 

lingkup standart ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki 

akuntabilitas publik signifikan jika: proses pengajuan pernyataan pendaftaran, 

pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar 

modal, atau entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau 

pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi. 

Menurut Musnandar dalam Kholmi (2011), menyatakan bahwa “yang 

melatar belakangi diperlukan SAK-ETAP ini karena PSAK (Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi IFRS (International Financial Reporting 
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Standard) terlalu kompleks jika untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah 

(UKM) di Indonesia.” Oleh Karena itu, SAK-ETAP dianggap cocok untuk 

karakter bisnis UKM khususnya diindonesia. Memang pada mulanya SAK-ETAP 

diusulkan untuk mengikuti “IFRS for SMEs” (Small Medium Enterprise), namun 

setelah dikaji ternyata tidak sederhana bagi perusahaan kecil menengah di 

Indonesia. 

SAK-ETAP sudah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011, namun 

bagi beberapa UKM, istilah SAK-ETAP masih terasa asing. Bahkan masih 

banyak UKM yang sama sekali belum pernah mendengar tentang adanya SAK-

ETAP dan tidak mengerti bagaimana cara mengimplementasikannya. Mayoritas 

UKM terbentur masalah permodalan yang minim, namun sangat sulit untuk dapat 

memperoleh pinjaman dari pihak luar seperti bank. Apabila SAK-ETAP 

diterapkan oleh UKM, pihak perbankan tentu akan merespon dengan positif, 

karena memudahkan perbankan dalam menilai kelayakan bisnis UKM untuk 

memperoleh bantuan kredit pengembangan usaha. Di samping itu, UKM tentu 

akan memiliki data keuangan akurat yang amat berguna bagi UKM dalam upaya 

lebih meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi usaha. 

Apabila UKM telah memutuskan untuk menerapkan SAK-ETAP, maka 

UKM yang bersangkutan tidak dibolehkan untuk melakukan perubahan standar 

yang menjadi dasar laporan keuangannya. Sosialisasi SAK-ETAP masih perlu 

ditingkatkan, karena mayoritas UKM di Indonesia belum memahami standar 

laporan keuangan. Amdani: (2009) berpendapat bahwa dengan dilakukannya 

sosialisasi mengenai SAK-ETAP, para UKM dimungkinkan untuk memperoleh 
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informasi yang memadai berkaitan dengan cara pembuatan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

nantinya dapat digunakan oleh UKM untuk memperoleh bantuan dana berupa 

pinjaman untuk permodalan dari kreditur atau yang berkaitan dengan pihak luar. 

Hanum (2014) dalam penelitiannya tentang penerapan akuntansi pada 

UKM  Rezzen Bakery & Coffee House Malang kesesuaiannya dengan SAK-

ETAP. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, pelaporan keuangan 

pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas 

transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. SAK-ETAP ternyata belum 

dipahami dan belum diterapkan oleh pelaku UKM Rezzen Bakery & Coffee 

House Malang. 

Pentingnya UKM menerapkan SAK-ETAP dalam penyajian laporan 

keuangannya, karena laporan yang dibuat berdasarkan standar akan membuat 

pelaku UKM dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, akuntabel 

dan dapat diperbandingkan. Selain menggunakan SAK-ETAP sebagai dasar 

penyususnan laporan keuangan, SAK-ETAP dapat digunakan untuk menciptakan 

keseragaman perlakuan akuntansi bagi UKM sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. 

Peneliatan ini menganalisis penerapan SAK-ETAP pada laporan keuangan 

UKM Serabi Notosuman Malang. Pemilihan UKM sebagai objek penelitian 

karena sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP bahwa standar ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu UKM, entitas 



5 
 

 
 

berskala kecil dan lembaga pemeringkat kredit. Selain itu UKM Serabi 

Notosuman adalah UKM yang besar, hal itu bisa dilihat dari omzet yang didapat 

setiap bulannya yaitu berkisar Rp 5-7 jt jadi sudah selayaknya untuk menerapkan 

SAK-ETAP. 

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dan juga penelitian yang ada, 

maka penelitian ini akan melakukan penelitian yang serupa dengan tujuan untuk 

menerapkan SAK-ETAP dalam laporan keuangan UKM. Berdasarkan uraian 

diatas maka penelitian ini mengambil judul: “Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)  Pada Serabi 

Notosuman Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana penerapan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik 

(SAK-ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada UKM Serabi Notosuman 

Malang 

C. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan 

penelitian ini adalah :  
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Untuk menganalisis standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik 

(SAK-ETAP) dalam penyajian laporan keuangan pada UKM Serabi 

Notosuman Malang 

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan  

bahan masukan bagi pelaku UKM yang menerapkan SAK-ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan 

pertimbangan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang SAK-ETAP. 

3. Sebagai tinjauan bagi UKM maupun perusahaan yang menerapkan SAK-

ETAP 

. 


