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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Warsadi, dkk dari Universitas Pendidikan 

Ganesha, Singaraja, Indonesia pada tahun 2017 yang berjudul Penerapan 

Penyususnan Laporan Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Berbasis 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro. Kecil, dan Menengah pada PT. 

Mama Jaya, menggunakan metode pendekatan kualitatif menunujukkan hasil 

bahwa Penerapan pencatatan akuntansi pada UKM yang berbasis SAK 

EMKM belum terlaksana, karena SAK ini masih sangat baru dan mulai 

efektif berlaku pada 1 Januari 2018, pencatatan keuangan yang dilakukan 

oleh pemilik UKM masih jauh dari SAK EMKM. Hal ini membuktikan 

bahwa pencatatan keuangan yang berbasis SAK EMKM belum terlaksana. 

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. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Barus, dkk dari Universitas 17 Agustus 1945 

Samarinda pada tahun 2018 yang  berjudul Implementasi SAK EMKM 

(Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) pada UMKM Borneo Food Truck 

Samarinda Community) menggunakan metode deskriptif kualitatif 

menunujukkan hasil bahwa sebagian besar responden melakukan pecatatan 
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keuangan sederhana sebatas pengetahuan pemilik perusahaan tanpa 

berdasarkan standar akuntansi keuangan. Pencatatan atas penjualan, 

pembelian dan pengeluaran diakukan dengan sederhana pada buku biasa dan 

tidak teratur, serta tidak lengkap.  Hal ini dikarenakan minimnya pengatahuan 

pemilik mengenai penerapan standar akuntansi keuangan khususnya SAK 

EMKM dan tidak memperkerjakan karyawan khusus dalam hal menangani 

laporan keuangan perusahaan.. 

3. Penelitian Astriani, dkk dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 

Indonesia pada tahun 2017 yang  berjudul Eksistensi Pencatatn Keuangan 

Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 

(SAK-EMKM) pada Usaha Kopi Luwak di Desa Demulih Kecamatan Susut 

Kabupaten Bangil menggunakan metode pendekatan kualitatif 

menunujukkan hasil bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan pada CV. 

Sari Alam Pegunungan masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK 

EMKM.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Akuntansi 

Pengertian Akuntansi 

a. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, 

pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi 

kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa 

ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut 

untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan 

secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. 



8 
 

 

Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada 

pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal 

dengan laporan keuangan. (Kieso, et.al 2016) 

b. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari 

perekeyasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-

unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara 

penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang 

berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 

ekonomik (Suwardjono, 2014a). 

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengesahan, 

pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan 

dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari 

kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit 

organisasi dengan cara tertentuuntuk menghasilkan informasi yang relevan 

bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2014a) 

2. Standar Akuntansi Keuangan 

Pengertian Standar Akuntansi 

a. Standar akuntansi adalah konsep, prinsip, metoda, teknik dan lainnya, 

yang sengaja dipilih atas dasar rerangka konseptual oleh badan penyusun 

standar (atau yang berwenang) untuk diberlakukan dalam suatu 

lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna 

mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut (Suwardjono, 2014b) 

b. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan 

“Standar Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan 
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informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang 

berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, 

standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih 

dan dianggap berterima umum”. 

Tujuan Pembuatan Standar Akuntansi (Belkaoui, 2006) 

a. Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan 

penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi 

akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat 

diperbandingkan. 

b. Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan 

publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan 

mengaudit laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan 

tersebut. 

c. Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai 

variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, 

regulasi perusahaan, pernecanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan 

efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. 

d. Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi 

mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. 

Standar akuntansi di Indonesia saat ini berkembang menjadi empat 

yang dikenal dengan empat Pilar Standar Akuntansi. Keempat pilar standar 

tersebut disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar 

tersebut yaitu : 
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➢ Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

➢ Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK-ETAP) 

➢ Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) 

➢ Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

3. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) disahkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. SAK-EMKM berlaku 

secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 

Januari 2018. Berdasarkan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) ini dimaksudkan untuk : 

• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-

EMKM) dimaksudkan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah 

• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-

EMKM) dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP). 

4. Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

Pengertian Entitas Mikro Kecil dan Menegah 

Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas 

publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), yang memenuhi 

definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur 
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dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-

tidaknya selama dua tahun berturut-turut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1:  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

b. Usaha kecil adalah 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 Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

c. Usaha menengah adalah 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 dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
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Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 Bab II Pasal 3 : 

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tujuan yaitu 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonmian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 : 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

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

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

1) 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 

2) 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). 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1) 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 
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2) 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). 

5. Aset Tetap 

Pengertian aset tetap 

a. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 

perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan 

normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

(Syam, 2014). 

b. “Aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan 

dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam 

kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai yang cukup besar.” 

(Soemarso, 2005) 

c. Aset tetap adalah aset yang: (a) dimiliki oleh entitas untuk digunakan 

dalam kegiatan normal usahanya; dan (b) diharapkan akan digunakan 

entitas untuk lebih dari satu periode. (SAK EMKM, 2016) 

Karakteristik Aset Tetap 

a. Dimiliki oleh perusahaan 

b. Mempunyai manfaat dalam jangka panjang 

c. Aktif digunakan untuk usaha 

d. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan 

e. Nilainya relatif tinggi 
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Klasifikasi Aset Tetap 

a. Bukan bangunan 

1) Kelompok 1  

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, 

yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 tahun. 

2) Kelompok 2 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 tahun dan tidak lebih dari 

8 tahun. 

3) Kelompok 3 

Harta yang dapat disusutkan dan yang tidak termasuk golongan 

bangunan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 tahun dan tidak 

lebih dari 16 tahun. 

4) Kelompok 4 

Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 16 tahun 

b. Bangunan 

1) Permanen 

Bangunan dan harta tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan 

atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 20 

tahun 
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2) Tidak Permanen 

Bangunan dan harta tak gerak lainnya, termasuk tambahan, perbaikan 

atau perubahan yang dilakukan, yang mempunyai masa manfaat 10 

tahun. 

6. Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan  

a. Laporan keuangan adalah sarana pengomunikasian informasi keuangan 

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

b. Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. 

c. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai 

ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan. (Sirait, 

2014) 

Tujuan Laporan Keuangan  

a. Menurut 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. 

b. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh 

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus 

untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut 
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meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun 

investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga 

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016a). 

c. Tujuan laporan keuangan menjadi 3 yaitu tujuan khusus, tujuan umum, 

dan tujuan kualitatif. (Belkaoui, 2006) 

1) Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara 

wajar dan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 

2) Tujuan umum laporan keuangan adalah 

a) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber 

kekuatan ekonomi dan kewajiban bisnis untuk mengevaluasi 

keuntungan dan kerugian, menunjukkan pendanaan dan investasi, 

evaluasi kemampuan untuk memenuhi komitmennya, menunjukkan 

berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. 

b) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang 

perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk membuat keuntungan agar dapat menyajikan harapan 

pengembangan dividen kepada investor; menunjukkan kemampuan 

operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, 

menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, membayar pajak, dan 

menghasilkan dana untuk ekspansi bisnis; memberikan informasi 
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untuk perencanaan dan pengendalian terhadap manajemen; 

menyajikan keuntungan jangka panjang. 

c) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. 

d) Untuk memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai 

perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e) Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan 

kebutuhan pengguna laporan. 

3) Tujuan kualitatif dari laporan keuangan adalah 

a) Relevansi, yang berarti pemilihan informasi yang memiliki 

kemungkinan terbesar untuk memberikan bantuan kepada pengguna 

dalam keputusan ekonomi mereka. 

b) Dapat dimengerti, yang artinya tidak hanya informasi yang jelas, 

namun pengguna harus dapat memahaminya. 

c) Dapat diverifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh 

pengukuran yang independen, dengan menggunakan metode 

pengukuran yang sama. 

d) Netralitas, yang berarti bahwa informasi akuntansi yang ditujukan 

kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukan kebutuhan khusus 

dari pengguna pengguna tertentu. 

e) Ketepatan waktu, yang berarti komunikasi informasi secara lebih 

awal, untuk menghindari keterlambatan atau penundaan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 
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f) Komparabilitas (daya banding), yang secara tidak langsung berarti 

perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan 

oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. 

g) Kelengkapan, yang berarti sudah dilaporkannya semua informasi 

yang secara wajar memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang 

lain. 

Manfaat Laporan Keuangan 

Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen 

perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses 

pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat 

ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan 

datang (Fahmi, 2012) 

Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

1. Laporan keuangan yang utama dan pendukung terdiri atas daftar neraca, 

perhitungan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus 

kas, laporan harga pokok produksi, laporan laba ditahan, laporan 

perubahan modal, dan juga laporan kegiatan keuangan. (Harahap, 2004) 

2. laporan keuangan umumnya terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, dan 

Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam 

prakteknya sering diikutsertakan atas beberapa daftar yang memiliki sifat 

untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Seperti, laporan perubahan 

modal kerja, laporan arus kas, perhitungan harga pokok, maupun daftar-

daftar lampiran yang lain.  (Munawir, 2007) 
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3. Ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan yaitu Neraca, laporan rugi laba dan laporan aliran kas. (Hanafi 

dan Halim, 2007) 

4. Ada lima yang termasuk ke dalam unsur atau komponen laporan keuangan 

yakni Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan 

Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (Kasmir, 2014) 

Karakteristik atau sifat Laporan Keuangan 

1. Sifat laporan keuangan dibuat bersifat historis dan menyeluruh. Bersifat 

historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa 

lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Bersifat menyeluruh 

maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan 

keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan 

atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan 

memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. 

(Kasmir, 2014) 

2. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), terdapat empat karateristik 

kualitatif pokok yaitu :  

d. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam 

laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna.  

e. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan apabila dapat memepengaruhi keputusan 

ekonomi pengguan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 



20 
 

 

masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, 

hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.  

f. Keandalan Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

g. Dapat diperbandingkan Pengguna harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus 

dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuagan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 

secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan 

yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Laporan Keuangan 

1. Pihak Internal 

a. Pihak manajemen 

Akan berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi 

keuangan untuk tujuan pengendalian, pengkoordinasian, dan perencanaan 

usaha suatu perusahaan. 
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b. Pemilik perusahaan 

Memiliki kepentingan untuk menganalisis laporan keuangan 

perusahaanya. Pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manejemen 

dalam memimpin perusahaan. 

2. Pihak Eksternal 

a. Investor 

Investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka 

penentuan kebijakan penanaman modal. Bagi investor yang penting adalah 

tingkat imbalan hasil dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu 

perusahaan tersebut. 

b. Kreditur 

Kreditur memiliki kepentingan untuk menilai terhadap pembayaran 

kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, dan untuk menganalisis 

kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas) dan profitabilitas dan 

perusahaan sebelum memberikan pinjaman. 

c. Pemerintah 

Informasi keuangan suatu perusahaan sangat berguna untuk tujuan 

perhitungan pajak dan juga oleh lembaga lain seperti statistik. 

d. Karyawan 

Karyawan mempunyai kepentingan untuk mengetahui seperti apa 

keuangan perusahaan tempat mereka bekerja, apakah berjalan dengan baik 

atau tidak, karena sumber penghasilan mereka bergantung pada 

perusahaan yang bersangkutan. 
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7. Ringkasan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan  

Menengah 

a. Ruang lingkup 

SAK EMKM digunakan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah 

dimana definisi dan kriterianya telah memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-

turut. Namun juga bisa digunakan oleh entitas yang tidak memenuhu 

peraturan perundang-undangan, jika otoritas memberikan izin kepada entitas 

tersebut untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. 

b. Konsep dan Prinsip Pervasif 

1) Tujuan Laporan Keuangan 

Untuk menyediakan innformasi posisi keuangan dan kinerja           

keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan. 

2) Posisi Keuangan 

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

entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keungan. 

3) Kinerja 

Kinerja keuangan suatu entitas terdiri dari penghasilan dan beban 

selama periode pelaporan, dan disajikan pada laporan laba rugi. 

4) Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Merupakan proses pembentukan akun pada laporan posisi keuangan 

atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, 

pendapatan dan beban, juga memenuhi kriteria : 
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a) Manfaat ekonomi yang terkait dapat dipastikan mengalir ke            

dalam atau ke luar dari entitas 

b) Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal 

5) Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Dasar pengukuran laporan keuangan SAK EMKM yaitu biaya 

historis. Biaya historis aset diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Sedangkan biaya 

historis liabilitas diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima 

atau jumlah kas yang akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas 

pelaksanaan usaha. 

6) Materialitas 

Relevansi suatu informasi dipengaruhi oleh hakikat dan   

materialitasnya. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari 

kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut 

dengan memperhatikan keadaan terkait. 

7) Prinsip Pengakuan Dan Pengukuran Pervasif 

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, 

penghasilan, dan beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep 

dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan. 
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8) Asumsi Dasar 

a) Dasar Akrual 

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar 

akrual. 

b) 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. 

c) Konsep Entitas Bisnis 

Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan 

usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan 

hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis 

tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. 

d) Saling Hapus 

Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban 

tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh ED SAK 

EMKM. 

c. Penyajian Laporan Keuangan 

1) Ruang Lingkup 

Menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai  

persyaratan ED SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang 

lengkap untuk entitas. 
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2) Penyajian Wajar 

Mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, 

dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, 

liabilitas, penghasilan, dan beban. Penyajian wajar laporan keuangan 

mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan 

yaitu  relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman. 

3) Kepatuhan Terhadap ED SAK EMKM 

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap ED SAK 

EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang 

kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

4) Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir 

setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya. 

5) Penyajian Yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan antar 

periode entitas disusun secara konsisten, kecuali telah terjadi perubahan 

yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau 

klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian 

yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan 

penerapan kebijakan akuntansi atau ED SAK EMKM mensyaratkan 

perubahan penyajian. 

6) Informasi Komparatif 
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Kecuali dinyatakan lain oleh ED SAK EMKM, entitas menyajikan 

informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk 

seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan. 

7) Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan minimum terdiri dari Laporan posisi keuangan 

pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode, Catatan atas laporan 

keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang 

relevan. 

8) Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan 

catatan atas laporan keuangan. 

d. Laporan Posisi Keuangan 

Informasi Yang Disajikan 

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun kas dan 

setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan 

ekuitas. 

e. Laporan Laba Rugi 

Informasi Yang Disajikan 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun pendapatan, 

beban keuangan, beban pajak 

f. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa 

laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar 
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kebijakan akuntansi, serta informasi tambahan dan rincian akun tertentu 

yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi 

pengguna untuk memahami laporan keuangan. 

g. Kebijakan Akuntansi, Estimasi, Dan Kesalahan 

a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik 

tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangannya. 

b) Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset 

atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan 

pengalaman dan, oleh karena itu, bukan koreksi kesalahan. 

c) Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan 

dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang 

muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan 

informasi yang andal: yang tersedia ketika laporan keuangan 

diterbitkan; dan yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. 

h. Aset Dan Liabilitas Keuangan 

Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa: kas, instrumen ekuitas 

entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain 

dari entitas lain. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa 

kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain 

kepada entitas lain. 
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1) Pengakuan Dan Pengukuran 

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas 

menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas 

keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar 

biaya perolehannya. 

2) Penghentian Pengakuan 

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya hanya ketika   

hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; 

atau  ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan 

akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut.   

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya (atau 

bagian dari liabilitas keuangannya) hanya ketika liabilitas keuangan 

tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak 

dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo. 

3) Penyajian 

Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada 

laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas 

pada laporan posisi keuangan. 

i. Persediaan 

Persediaan adalah aset: untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam 

proses produksi untuk kemudian dijual, dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
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1) Pengakuan Dan Pengukuran 

Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya 

perolehannya. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya 

standar atau metode eceran, demi kemudahan, dapat digunakan jika 

hasilnya mendekati biaya perolehan. 

2) Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi 

keuangan. 

j. Investasi Pada Ventura Bersama 

Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang 

memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan 

tersebut. Para pihak tersebut disebut ventura bersama. 

1) Pengukuran 

Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya 

perolehannya. 

2) Penyajian  

Entitas menyajikan investasi pada ventura bersama dalam 

kelompok aset pada laporan posisi keuangan. 

k. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam 

kegiatan normal usahanya; dan diharapkan akan digunakan entitas untuk 

lebih dari satu periode. 

1) Pengakuan Dan Pengukuran 

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat 

ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam 
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entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengakuan awal 

pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 

2)  Penyusutan 

Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai 

residu (nilai sisa). 

3) Penghentian Pengakuan 

Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat aset tetap 

dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. 

4) Penyajian 

Aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi  

keuangan. 

l. Aset Takberwujud 

Aset takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud 

1) Pengakuan Dan Pengukuran  

Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah, 

jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa 

depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan 

andal. Entitas mengukur aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah 

sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. 
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2) Penghentian Pengakuan 

Entitas menghentikan pengakuan aset takberwujud pada saat aset 

takberwujud dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa 

depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tetap tersebut. 

3) Penyajian  

Aset takberwujud disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi 

keuangan. 

m. Liabilitas Dan Ekuitas 

1) Pengakuan Dan Pengukuran 

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran 

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan 

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas dicatat sebesar jumlah 

yang harus dibayarkan. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa 

kas atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

2) Penyajian  

Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan 

posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba 

rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. 

 

 

 



32 
 

 

n. Pendapatan Dan Beban 

1)  Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan  

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang 

diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau 

masa depan. 

2) Pengakuan Dan Pengukuran Beban 

 Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat 

ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau 

kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

3) Pengukuran Andal 

Pendapatan dan beban tidak dapat diukur secara andal, maka 

pendapatan diakui pada saat kas diterima, dan beban diakui pada saat kas 

dibayar. 

4) Penyajian  

Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan 

laba rugi. Beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. 

o. Pajak Penghasilan 

Pengakuan Dan Pengukuran  

Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan 

mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. 
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p. Transaksi Dalam Mata Uang Asing 

Pengakuan Dan Pengukuran 

Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing 

dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tunai pada 

tanggal transaksi. 

 


