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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi 

yang memiliki pengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

UMKM terbukti memiliki peran memberikan kontribusi bagi perekonomian 

Indonesia. Pemerintah memperkirakan kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2018 bisa 

tumbuh hingga melebihi capaian tahun sebelumnya sebesar 62%. Prediksi itu 

didasarkan pada jumlah pelaku UMKM yang terus meningkat.  

Di Kota Malang sendiri perkembangan UMKM juga sangat pesat khususnya 

pada industri kopi. Malang dikenal dengan penghasil kopi berkualitas dan sekarang 

ini kedai kopi merupakan bisnis yang menjanjikan di Kota Malang. Apalagu sejak 

dicanangkannya gerakan malang sejuta kopi pada tahun 2017 yang sudah mendapat 

perhatian dari Pemda Malang.  

Tidak hanya di Kota Malang, saat ini UMKM sudah menguasai sektor usaha 

di Indonesia, terlebih sejak adanya Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) sejak awal 

tahun 2016. UMKM dituntut unuk dapat bersaing dengan negara lain dan mampu 

menangkap peluang agar dapat bertahan. Tata kelola yang baik merupakan satu 

upaya untuk mendukung eksistensi dan keberlangsungan usaha, salah satunya 

dengan adanya penerapn sistem accounting pada UMKM. 



2 
 

Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis seringkali kesulitan dalam 

melakukan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar. Biasnya yang dilakukan 

hanya sebatas menghitung selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang terjadi 

dalam suatu periode. Padahal sebenarnya penerapan akuntansi yang dilakukan oleh 

pelaku ataupun pengelola UMKM harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Menurut, Dewan Standar akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK 

IAI) pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).  

Dalam penelitian Rachmanti, dkk (2019) dan Yuliaryani (2019) tentang 

penerapan SAK EMKM pada UMKM, menunjukkan bahwa tidak adanya laporan 

keuangan yang dibuat pada UMKM tersebut. UMKM dianggap belum mampu 

untuk mengimplementasikan standar akuntansi yang benar karena kurangnya 

informasi dan pengetahuan. Dari contoh penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa para pelaku bisnis UMKM masih belum paham dan memiliki pengetahuan 

yang sangat minim tentang penyusunan laporan keuangan yang benar. Padahal 

dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan 

memudahkan pemilik usaha untuk mengetahui informasi yang sebagai 

pengambilan keputusan. 

Salah satu contoh UMKM yang ada di Kota Malang yaitu By Coffee. By 

Coffee adalah UMKM yang bergerak di bidang usaha jasa makanan dan minuman 

yang berdiri sejak tahun 2017. Produk utama yang dihasilkan yaitu ice coffee cup. 

Alasan peneliti memilih By Coffee sebagai objek penelitian yaitu karena mengingat 

By Coffee merupakan pelopor minuman coffee cup pertama di Malang yang saat 
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ini sudah ada banyak pesaing yang menjual jenis produk yang sama, sehingga 

diharapkan By Coffee dapat menjadi contoh dan memberikan referensi dalam 

penyusunan laporan keuangan sesuai SAK-EMKM khususnya untuk perusahaan 

yang sejenis.  

Dengan melihat fenomena bahwa masih banyaknya pemilik usaha (UMKM) 

yang belum paham mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar dan maanfaatnya terhadap keberlangsungan usaha, untuk itu penulis 

melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH (SAK EMKM) PADA UMKM BY COFFEE 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan 

oleh By Coffee ?  

2. Bagaimana rancangan laporan keuangan By Coffee yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) ?  

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk menggambarkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh By Coffee  

2. Untuk membuat rancangan atau desain laporan keuangan untuk UMKM By 

Coffee berbasis Standar Akuntansi keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) 

 

D. Manfaat penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti dalam penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai dengan SAK-

EMKM serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan 

datang 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat 

memberikan masukan dan pedoman bagi para pelaku UMKM dalam 

menyajikan pelaporan keuangan berdasarkan SAK-EMK. 


