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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Hasil penelitian Rosyanti (2011) yang berjudul penerapan SAK-ETAP 

pada laporan keuangan studi kasus pada katering Nitani. Hasil penilitiannya 

menunjukkan bahwa ada beberapa perlakuan akuntansi yang berbeda antara 

katering NITANI dengan SAK ETAP mengenai akun-akun laporan laba rugi dan 

neraca. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya pendapatan bersih dikurangi 

pajak menjadi understated sebesar Rp 2.714.500,00 karena piutang usaha sebesar 

Rp 58.317.000,00 tidak ditambahkan ke pendapatan kotor. Selain itu, katering 

NITANI juga tidak memperhitungkan akumulasi penyusutan aset tetap yang 

dimiliki sehingga beban usaha menjadi understated sebesar Rp 77.285.500,00 dari 

sinilah dinilai katering NiTANI tidak menggunakan SAK-ETAP.  

Rahman (2013) yang berjudul peningkatan laporan keuangan dengan 

penerapan SAK-ETAP di wilayah kota Malang studi kasus pada keripik tempe 

sanan. Hasil penilitian laporan keuangan yang disusun oleh tiap-tiap industri 

keripik tempe adalah laporan kas kecil harian, laporan laba rugi, industri keripik 

tempe belum meyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. 

Laporan laba rugi dan neraca masih belum disajikan, sesuai dengan standart SAK 

ETAP. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP oleh 

industri keripik tempe masih menggunakan pencatatan sederhana sesuai transaksi 

yang dilakukan. 
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 Sagala (2013) melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi 

berdasarkan SAK-ETAP Pada UKM otak-otak bandeng Mulya Semarang  . Hasil 

penelitiannya Otak-otak bandeng Mulya Semarang tidak pernah menyusun dan 

membuat laporan keuangan usaha yang selama ini dijalankannya hanya membuat 

catatan harian kas masuk kas keluar. 

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. 

Pada penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian 

sebelumnya, persamaan terletak pada pada tema dan objek yang sama 

menggunakan  UKM. Begitupun dengan kesamaan dalam penggunaan teknik 

perolehan data yang merepleksikan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak 

pada tempat atau sentra UKM yang akan diteliti. 

B. Landasan Teori 

1. Usaha Kecil Menengah  

a. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah 

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang 

mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan 
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usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 

1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan 

kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat.” 

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (Dua 

Ratus Juta Rupiah) tidak    termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000- (Satu Miliar Rupiah) 

c) Milik Warga Negara Indonesia 

d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau 

Usaha Besar 

e) Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, 

termasuk koperasi. 

b. Klasifikasi UKM 

Prespektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 

(empat) kelompok: 
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a) Livelihood Activities 

Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk 

mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. 

Contoh: pedagang kaki lima. 

b) Micro Enterprise 

Merupaka UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki 

sifat nkewirausahaan. 

c) Small Dynamic Enterprise 

Merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu 

menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor. 

d) Fast Moving Enterprise 

Merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan 

melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). 

c. Ciri-ciri dan Contoh Usaha Kecil dan Menengah 

b) Ciri-Ciri Usaha Kecil Menengah 

i. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap 

tidak gampang berubah; 

ii. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindah-pindah; 
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iii. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau 

masih sederhana, 

iv. keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan 

keuangan keluarga, sudah membuat neraca, 

v. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP; 

vi.      Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman 

dalam berwira usaha; 

vii. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan 

modal; 

viii. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha 

dengan baik seperti business planning. 

c) Contoh Usaha Kecil Menengah 

i. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki 

tenaga kerja; 

ii. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul 

lainnya; 

iii. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, 

kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri 

pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; 

iv. Peternakan ayam, itik dan perikanan; 

v. Koperasi berskala kecil. 

2. Laporan Keuangan 
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Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2008;3), laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada 

pihak-pihak di luar koorporasi. Laporan ini menampilkan sejarah 

perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan 

(Financial Statement) yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan 

laba-rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau 

pemegang saham. Selain itu, catatan atas laopran keuangan atau 

pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laopran 

keuangan.  

Menurut Syam (2007;35), tujuan akuntansi keuangan dan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan untuk 

membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan 

dalam menghasilkan laba, untuk memberikan informasi penting lainnya 

mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti 

informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi dan untuk 

mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan 

laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti 

informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

Standar pelaporan keuangan tentunya harus memenuhi tujuan sesuai 

dengan laporan keuangan. Menurut Syam (2007;35) laporan keuangan 

harus memenuhi tujuan kualitas yang merupakan ciri khas membuat 

informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai laporan. 
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Beberapa sumber data kualitatif sebagai berikut : 

a. Relevan 

b. Dapat Dimengerti 

c. Daya Uji (Verifiability) 

d. Netral 

e. Tepat Waktu 

f. Daya Banding (Comparability) 

g. Lengkap 

Dalam memahami suatu laporan keuangan agar dapat diterima dan 

dapat memberikan informasi yang jelas. laporan keuangan ini bersifat 

resmi dan penyusunannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam 

standar akuntansi keuangan sehingga pemakai laporan lebih mudah 

memahami laporan keuangan. 

3. SAK-ETAP 

a. Ruang Lingkup SAK-ETAP 

Menurut SAK-ETAP (2009:1.1) Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk 

digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas 

publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah 

suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu: 

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan 

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika: 



14 
 

   
 

Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam 

proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal 

(BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di 

pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat 

edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan 

penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, 

perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, 

dan kontrak investasi kolektif. 

Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebaga fidusia untuk 

sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang 

dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. 

2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statements) bagi pengguna eksternal. 

Contoh pengguna eksternal adalah: 

a) Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha; 

b) Kreditur; 

c) Lembaga pemeringkat kredit. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifkan dapat 

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang 

mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat 

yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 

Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. 
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SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun 

penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan 

keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan 

eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan 

tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh 

menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan 

dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor 

yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada 

SAK-ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek 

lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam 

SAK-ETAP yang cukup ketat: 

1) Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal 

penerapan SAK-ETAP, yakni 1 Januari 2011 

2) Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK 

ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-

ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan 

secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk 

kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan 

keuangan berikutnya. 

3) Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap 

menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih 

menggunakan SAK-ETAP. 
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4) Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh 

menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak 

diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan 

SAK-ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang 

memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011, namun 

kemudian mendaftar menjadi perusahaan public di tahun 

berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan 

berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk 

menerapkan SAK ETAP ini kembali. 

5) Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam 

menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi 

persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka 

entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam 

menyusun laporan keuangan.  

b. Konsep Dan Prinsip Pervasif 

Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: BAB 2. 2.1) menjelaskan konsep dan 

prinsip pervasif sebagai berikut: 

a) Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 
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ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 

keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam 

memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

b) Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan 

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.2-2.11 menjelaskan karakteristik 

kualitatif informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

i. Dapat Dipahami.  

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. 

Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta 

kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang 

wajar. 

ii. Relevan.  

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

iii. Materialitas.  



18 
 

   
 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. 

iv. Keandalan.  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material 

dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Substansi Mengungguli 

Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan 

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

v. Subtansi Mengungguli Bentuk. 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 

dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

vi. Pertimbangan Sehat. 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih 

tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. 

vii. Kelengkapan. 

Agar diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 
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mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang 

mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

viii. Dapat Dibandingkan.  

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan 

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

ix. Tepat Waktu.  

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam 

jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang 

tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan 

akan kehilangan relevansinya. 

x. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Manfaat informasi seharusnya 

melebihi biaya penyediannya. 

c) Posisi Keuangan 

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas 

pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, 

dan ekuitas (SAK-ETAP 2.12). Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai 

berikut: 
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i. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. 

ii. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang 

timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 

iii. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah 

dikurangi semua kewajiban. 

d) Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban 

dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering 

digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran 

lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-

unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran 

laba adalah penghasilan dan beban (SAK-ETAP: 2.20). Penghasilan dan 

beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut: 

i. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi 

selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau 

peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. 
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ii. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama 

suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau 

penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan 

distribusi kepada penanam modal. 

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan 

secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. 

e) Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan 

Menurut IAI dalam SAK-ETAP Bab 2: 2.24 menjelaskan 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: 

i. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait 

dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam 

entitas; dan 

ii. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. 

Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak 

dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang 

digunakan atau catatan atau materi penjelasan. 

f) Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan 
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Menurut IAI dalam SAK-ETAP Bab 2: 2.30 menjelaskan bahwa 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas 

untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan 

keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar 

pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

i. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan 

untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat 

sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai 

wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

ii. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan 

suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara 

pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

g) Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas (pervasif) 

Menurut Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, 

kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada 

prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran 

Laporan Keuangan, yaitu dasar akrual : 

Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, 

dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui 



23 
 

   
 

sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur 

laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan 

untuk pos-pos tersebut, (SAK-ETAP Bab.2: 2.32). 

1. Asset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat 

ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan 

aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika 

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya 

dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah 

periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi 

tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan 

laba rugi. 

2. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan 

pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat 

ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban 

masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur 

dengan andal. 

3. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari 

pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam 

Laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa 

depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau 

penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara 

andal. 
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4. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari 

pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam 

laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa 

depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau 

peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur 

secara andal. 

5. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara 

penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan 

suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip 

pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. 

6. Saling hapus. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset 

dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali 

disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP. 

c. Penyajian Laporan Keuangan 

Penyajian yang wajar dari laporan keuangan SAK-ETAP antara lain 

dijelaskan dalam sub sebagai berikut (SAK-ETAP 2009: BAB 3: 3.31): 

a) Penyajian Wajar 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar 

mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa 

dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan 
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aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 

2 Konsep dan Prinsip Pervasif. 

b) Kepatuhan Terhadap SAK-ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus 

membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and 

unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas 

laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan 

mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan 

dalam SAK ETAP 

c) Kelangsungan Usaha 

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan 

entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai 

kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi 

entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai 

alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. 

d) Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk 

informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir 

periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan 

telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek 

dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan: 
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Fakta tersebut; Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau 

lebih pendek; dan fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait 

adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan. 

e) Penyajian Yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar 

periode harus konsisten kecuali: Terjadi perubahan yang signifikan 

atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau 

pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik 

sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam 

Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; atau SAK 

ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

f) Informasi Komparatif 

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk 

informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan 

keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk 

informasi naratif dan deskriptif jika relevanuntuk pemahaman 

laporan keuangan periode berjalan. 

g) Matrealitas Dan Agregasi 

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang 
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memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap 

material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat 

mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor 

penentu. 

h) Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan entitas meliputi: 

a. Neraca; 

Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup 

pos-pos berikut: 

1. kas dan setara kas; 

2. piutang usaha dan piutang lainnya; 

3. persediaan; 

4. properti investasi; 

5. aset tetap; 

6. aset tidak berwujud; 

7. utang usaha dan utang lainnya; 

8. aset dan kewajiban pajak; 

9. kewajiban diestimasi; 

10. ekuitas. 
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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. 

b. Laporan laba rugi; 

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban 

yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan 

lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak 

koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang 

disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan 

bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya 

perubahan (lihat Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan 

Kesalahan). Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan; 

2. Beban keuangan; 

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan 

metode ekuitas; 

4. Beban pajak; 

5. 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 
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mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar 

biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

c. 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 oleh, 

dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode 

tersebut. 

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

1. Laba atau rugi untuk periode; 

2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai 

bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan; 

4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara 

jumlah tercatat awal dan akhir periode diungkapkan secara 

terpisah perubahan yang berasal dari:  

1) Laba atau rugi; 
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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 

4) Perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak 

mengakibatkan kehilangan pengendalian. 

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau 

rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode 

pelaporan. Paragraf 3.13 mengijinkan entitas untuk 

menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan 

laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika 

perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, 

pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan 

perubahan kebijakan akuntansi. 

d. Laporan arus kas; dan 

Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas 

dan bagaimana penyajiannya. 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. 
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e. Catatan atas laporan keuangan. 

Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang 

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana 

penyajiannya. 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 sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6; 

b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam 

sak etap tetapi tidak disajikan dalam laporan 

keuangan; dan 

c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan 

dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk 

memahami laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis 

sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan 

keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas 
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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. 


