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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin 

bertambah dari tahun ke tahun. UMKM memiliki peranan yang sangat penting 

untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satunya yaitu 

di negara Indonesia. Selain untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, 

UMKM di Indonesia dapat mengurangi masalah pengangguran yang saat ini sedang 

meningkat. Berkembangnya UMKM bisa menjadi bertambahnya peluang kerja 

yang diciptakan dan menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Semakin banyak 

menyerap tenaga kerja, semakin kecil juga angka pengangguran dan juga 

kemiskinan (Indonesia, 2016). 

 Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) tidak pernah terlepas dari adanya 

laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sarana pengomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Kieso, et al. 2007). 

Berdasarkan PSAK No. 1 (revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalan 

pembuatan keputusan ekonomis. 

 Namun, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan 

pentingnya menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Jika mereka 

memahami dan menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, maka mereka 

bisa mengetahui sehat atau tidak sehatnya usaha yang mereka jalankan (Nadia, 

2018). 
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Laporan keuangan umumnya dibagi menjadi lima, yaitu laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. Pada neraca, terdapat akun aset. Aset yaitu semua kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud 

yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau 

perusahaan tersebut. (PSAK No. 16 revisi tahun 2011) 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) guna untuk 

mempermudah pelaku UMKM yang ingin menyusun laporan keuangan dengan 

baik dan benar. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas 

mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 

57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya 

dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan 

yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang 

jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2016). 

 Berdasarkan keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia, Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari 

Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi dan Catatan atas laporan keuangan. 

Dalam laporan posisi keuangan terdapat akun aset yang wajib ada pada laporan. 

Tentunya, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah telah 

mengatur bagaimana pengakuan, pengukuran, penyusutan dan penyajian aset tetap 
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untuk UMKM. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyesuaikan aset tetap 

dengan ketentuan yang ada pada SAK EMKM. 

 Salah satu UMKM yang belum menerapkan aset tetap dengan SAK EMKM 

yaitu Keripik Tempe Batavia Sanan Malang. Keripik Tempe Batavia sendiri 

merupakan usaha home industry yang  bergerak pada bidang makanan. Setiap hari, 

Keripik Tempe Batavia melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Namun, 

pencatatan laporan keuangan yang dilakukan pemilik Keripik Tempe Batavia 

bersifat sederhana dan mencatat laporan keuangan hanya saat waktu luang saja, 

tidak setiap hari. Pada dasarnya, pemilik sudah tau bagaimana untuk menyusun 

laporan keuangan yang baik dan benar, namun beliau masih malas untuk 

melakukannya. “Saya buatnya yang simple-simple aja mbak. Pokoknya sudah tau 

untung atau ruginya. Soalnya saya juga ngurus dua anak mbak.” Ucap pemilik saat 

saya wawancarai. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warsadi, dkk (2017) penyebab tidak 

menerapkan SAK EMKM yaitu kurangnya pengetahuan pemilik tentang adanya 

standar akuntansi keuangan dalam melakukan pencatatan keuangan yaitu SAK 

EMKM, pendapat pemilik bahwa kegiatan pencatatan dilakukan hanya untuk 

mengetahui pengeluaran dan pemasukan serta perhitungan laba. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Astriani, dkk (2017) penyebab belum terlaksananya pencatatan 

keuangan sesuai dengan SAK EMKM adalah belum mengetahui tentang adanya 

SAK EMKM, kurangnya disiplin dalam melakukan pencatatan pengeluaran dan 

penerimaan kas, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan 

dalam membuat atau menyusun pencatatan keuangan akuntansi. Hasil penelitian 



4 
 

 

yang dilakukan oleh Ivana Nina Esterlin Barus, Andi Indrawaty, dan Danna Solihin 

(2018) penyebab belum menerapkan SAK EMKM adalah minimnya pengatahuan 

pemilik mengenai penerapan standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM 

dan tidak memperkerjakan karyawan khusus dalam hal menangani laporan 

keuangan perusahaan.. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) pada Keripik Tempe Batavia Sanan Malang”. Penelitian ini penting 

dilakukan karena dapat membantu pemilik untuk menyusun aset tetap dengan baik 

dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah. Jika perhitungan aset tetap sudah baik dan benar, maka pemilik mudah 

untuk mengambil keputusan. Tidak hanya pemilik, kreditor dan investor juga bisa 

turut andil dalam pengambilan keputusan. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada laporan keuangan UMKM Keripik 

Tempe Batavia? 

C. Batasan Masalah 

Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah membahas 

banyak tentang pengakuan, pengukuran & penilaian serta penyajian komponen 

laporan keuangan, namun peneliti dibatasi hanya membahas pengakuan, 

pengukuran & penilaian serta penyajian aset tetap saja agar tidak meluas 

pembahasannya. 
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D. Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan perlakuan akuntansi aset tetap pada laporan keuangan 

UMKM Keripik Tempe Batavia  

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, sehingga manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Perusahaan (Keripik Tempe Batavia) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan gambaran 

kepada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan untuk memahami serta 

menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK-EMKM) pada laporan keuangan UMKM. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi sehingga 

dapat menambah wawasan, pengetahuan serta menjadi literatur mahasiswa dan 

mahasiswi mengenai pemahaman serta penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada laporan keuangan 

UMKM. 

 


