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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Apryanto dkk (2016) di 

Budidaya Lele Mariani adalah tidak dilakukannya pencatatan laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP yang berlaku pada saat itu, hal tersebut disebabkan 

kurangnya pengetahuan pengusaha mengenai akuntansi. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Apryanto dkk (2016) dengan penelitian ini yaitu penggunaan objek 

penelitian berupa UMKM, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya 

menggunakan SAK ETAP dalam penelitiannya sedangkan penelitian ini 

menggunakan SAK EMKM sesuai dengan aturan baru yang berlaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfitri dkk (2014) dengan judul “Penerapan 

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

Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten “ pada Pengrajin Mebel, Desa Gondangsari, 

Kec. Juwiring, Kab. Klaten, menyimpulkan bahwa pemahaman mengenai SAK 

ETAP oleh pengusaha masih rendah dilihat dari SAK ETAP yang tidak diterapkan 

dalam pencatatan laporan keuangan pengrajin mebel. Perbedaan penelitian ini 

dengan yang dilakukan oleh Alfitri dkk (2014) ialah peneliti sebelumnya 

menggunakan SAK ETAP, sedangkan penelitian ini menggunakan SAK EMKM. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Widyastuti (2017) pada 

Sanggar Belajar Disciple Course adalah pencatatan laporan yang dilaksanakan baru 

menerapkan beberapa karakteristik SAK ETAP sehingga masih jauh dari informasi 
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laporan keuangan yang lengkap karena kurangnya wawasan dalam pelaporan 

keuangan. Penelitian oleh Widyastuti (2017) ini memiliki perbedaan dalam 

penggunaan SAK dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum dkk. (2017) pada UKM 

Diah Cookies menghasilkan kesimpulan pencatatan laporan keuangan berbasis 

SAK ETAP belum dilaksanakan oleh Diah Cookies, meskipun pencatatan laporan 

keuangan yang sederhana telah dilakukan namun kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman dalam pelaporan keuangan menyebabkan masih belum lengkap dan 

jelasnya pencatatan yang dilakukan oleh Diah Cookies. 

No Nama (Tahun) Judul/Jurnal Objek Hasil 

1 Apryanto dkk. 

(2016) 

Analisis Peneraoan 

Akuntansi Berdasarkan 

SAK ETAP pada Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

(Studi Kasus pada 

Pengusaha Budidaya 

Lele Mariani).  

Budidaya 

Lele Mariani 

Budidaya Lele 

Mariani belum 

menerapkan 

pencatatan laporan 

keuangan 

berdasarkan SAK 

ETAP 

2 Alfitri dkk. 

(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 

Perajin 

Mebel Desa 

Gondangsari 

Pemahaman 

Pengusaha mengenai 

SAK ETAP masih 

rendah, sehingga 

pengusaha belum 

menerapkan SAK 

ETAP pada usahanya 



 

6 
 

 

 

 

Berdasarkan dari 4 penelitian terdahulu yang peneliti gunakan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Seluruh UMKM yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu belum 

menerapkan SAK ETAP dalam hal pelaporan keuangannya 

2. Semua pengusaha/pemilik UMKM yang dijadikan objek penelitian terdahulu 

memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai 

bagaimana penerapan akuntansi, terutama akuntansi berbasis SAK ETAP 

dalam pelaporan keuangan. 

3 Widyastuti 

(2017) 

Pencatatan Laporan 

Keuangan Berbasis 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) Pada 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di 

Bidang Jasa 

Sanggar 

Belajar 

Disciple 

Course 

Sanggar Belajar 

Disciple Course baru 

menerapkan 

beberapa 

karakteristik SAK 

ETAP saja, sehingga 

masih jauh dari 

kesesuaian dengan 

SAK ETAP 

4 Puspitaningrum 

dkk. 

(2017) 

Pelaporan Keuangan 

pada UMKM di 

Surabaya (Studi Pada 

UKM Diah Cookies)  

 

 

Diah Cookies Pengetahuan dan 

Pemahana 

Pengusaha yang 

kurang menyebabkan 

Diah Cookies belum 

melaksanakan SAK 

ETAP dalam 

pencatatan laporan 

keuangannya 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Akuntansi 

 Menurut Martani (2012:8) akuntansi merupakan seni dalam melakukan 

pencatatan, pengikhtisaran, dan penggolongan, yang menciptakan informasi 

seluruh aktivitas keuangan perusahaan sebagai hasil akhir. 

 Syam (2011:3)  mengartikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang 

berguna dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat ekonomi dan bisnis 

dan memiliki fungsi untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat 

keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi 

 Harahap (2011:5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses 

pengidentifikasian, pengumpulan, pengikhtisaran serta pencatatan data keuangan 

untuk dilaporkan kepada pihak berkepentingan, dan difungsikan untuk 

pengambilan keputusan ekonomi 

2. Pengertian UMKM 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 

UMKM memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

milik perorangan yang memenuhi kriteria: 

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3000.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah) 
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2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan 

oleh orang 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 atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria yakni: 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang 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 yang 

memenuhi kriteria: 

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).  
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3. Definisi Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 

laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

 

 

 

 4. 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 (PSAK 3, 2012). 

Menunjukkan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur 

laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak berkepentingan lain guna 

menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen 

perusahaan adalah tujuan utama dari laporan keuangan (Fahmi, 2011:28). 

5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) 

 SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan 

menengah. SAK EMKM pada bab 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, telah 
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menjelaskan EMKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, 

seperti yang diatur 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 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM ini dapat 

digunakan oleh entitas yang tidak termasuk dalam definisi dan kriteria berdasarkan 

SAK ETAP sebelumnya, dan dapat digunakan oleh entitas jika otoritas 

mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 

EMKM. 

 SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK 

ETAP yang sebelumnya keluar, dikarenakan UMKM hanya melaporkan dalam 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, 

selaras dengan yang tercantum pada SAK EMKM bab 2 paragraf 19 yaitu entitas 

menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual, dalam hal tersebut 

pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika telah 

memenuhi definisi pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut. 

 SAK EMKM bab 3 paragraf 2 mengenai penyajian wajar mensyaratkan 

penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai 

dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. 

Tujuan dari penyajian wajar tertuang dalam bab 3 paragraf 3 di mana tujuan 

mensyaratkannya entitas untuk menyajikan informasi adalah: 

a. Relevan: informasi yang digunakan, diharapkan dapat digunakan oleh para 

pengguna untuk pengambilan keputusan. 
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b. Representasi: informasi dalam laporan keuangan dapat merepresentasikan 

secara tepat hal-hal yang dilaporkan dan laporan keuangan bebas dari kesalahan 

dan bias. 

c. Keterbandingan: informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan antar periode 

untuk melihat kinerja keuangan perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 

d. Keterpahaman: informasi yang dihasilkan dan disajikan dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna laporan keuangan. 

6. Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM 

 Menurut IAI (2016),  sesuai yang tertuang dalam SAK EMKM bab 3 

paragraf 9. Laporan keuangan dapat dikatakan lengkap bila terdapat minimum 3 

hal yaitu:  

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan 

ENTITAS 

Laporan Posisi Keuangan 

31 Desember 20X8 

   

ASET Catatan 20X8 20X7 

Kas dan setara kas     

Kas  3 Xxx Xxx 

Giro 4 Xxx Xxx 

Deposito 5 Xxx Xxx 

Jumlah kas dan setara kas   Xxx Xxx 

    

Piutang usaha 6 Xxx Xxx 

Persediaan   Xxx Xxx 

Beban dibayar di muka 7 Xxx Xxx 

Asset tetap   Xxx Xxx 

       Akumulasi penyusutan  (xxx) (xxx) 
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Jumlah asset   Xxx Xxx 

    

Liabilitas     

Utang usaha  Xxx Xxx 

Utang bank 8 Xxx Xxx 

Jumlah liabilitas  Xxx Xxx 

    

EKUITAS     

Modal   Xxx Xxx 

Saldo laba (defisit) 9 Xxx Xxx 

Jumlah Ekuitas  Xxx Xxx 

Jumlah Liabilitas & Ekuitas  Xxx Xxx 

Sumber: SAK EMKM 

b. Laporan laba rugi selama periode; 

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi 

ENTITAS  

Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 

Desember 20X8 

   

PENDAPATAN  Catatan  20X8 20X7 

Pendapatan usaha 10 Xxx xxx 

Pendapatan lain-lain  Xxx xxx 

Jumlah Pendapatan   Xxx xxx 

    

BEBAN    

Beban usaha   Xxx xxx 

Beban lain-lain 11 Xxx xxx 

Jumlah Beban  Xxx xxx 

    

Laba (Rugi) sebelum     

Pajak Penghasilan   Xxx xxx 

    

Beban pajak penghasilan  12 Xxx xxx 

Laba (Rugi) setelah Pajak 

Penghasilan  

  

Xxx 

 

xxx 

Sumber: SAK EMKM 
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c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos 

tertentu yang relevan. 

Tabel 2.3 Catatan Atas Laporan Keuangan 

ENTITAS  

Catatan Atas Laporan Keuangan  

31 Desember 20X8 

  

1. Umum  

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

Penting  

a. Pernyataan kepatuhan 

b. Dasar penyusunan 

c. Piutang usaha 

d. Persediaan 

e. Asset tetap 

f. Pengakuan pendapatan dan beban 

g. Pajak penghasilan 

3. Kas  

Kas kecil – Rupiah 

4. Giro  

PT. Bank – Rupiah 

5. Deposito 

PT. Bank – Rupiah 

Suku bunga – Rupiah  

6. Piutang usaha  

Toko A 

Toko B 

Jumlah  

7. Beban dibayar di muka  

Sewa  

Asuransi  

Lisensi dan perizinan 

Jumlah  

8. Utang bank 

9. Saldo laba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20X8 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

4,50% 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20X7 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

5,00% 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 



 

14 
 

10. Pendapatan penjualan  

Penjualan  

Retur penjualan  

Jumlah  

11. Beban lain-lain 

Bunga pinjaman  

Lain-lain 

Jumlah  

12. Beban pajak penghasilan  

Pajak penghasilan  

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

Sumber: SAK EMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


