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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti

penelitian milik Nurlaila (2018) yang berjudul “Penerapan Standar Akutansi

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Sukma Cita

Ceramic Dinoyo Malang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman

pemilik Sukma Cita Ceramic tentang Standar Akutansi Keungan Entitas Mikro, Kecil,

dan Menengah masih rendah. Entitas Sukma Cipta Ceramic belum menerapkan SAK

EMKM dalam penulisan laporan keuangannya karena keterbatasan waktu dan sumber

daya manusia.

Adapun penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang berjudul

“Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Ternak Ayam Boiler”.

Penelitian yang disusun oleh Ismadewi, dkk (2017) menunjukkan bahwa entitas

ternak ayam boiler milik I Wayan Sudiharsahanya hanya menyusun laporan keuangan

dengan sederhana. Selain itu, terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan

berdasarkan SAK EMKM yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia.

Penelitian lainnya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK

EMKM) pada usaha Bintang Malam Pekalongan. Entitas yang diteliti bergerak pada

pembuatan bahan baku lilin untuk proses membatik. Penelitian yang disusun oleh

Jilma (2018) menghasilkan laporan keuangan entitas Bintang Malam Pekalongan

yang menyajikan gambaran umum perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini
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dalam UMKM Bintang Malam Pekalongan tidak memiliki beban pajak sehingga

menimbulkan nilai laba bersih sebelum pajak.

Perbedaan dari tiga penelitian terdahulu di atas yaitu pada jenis entitas yang

diteliti. Peneliti pertama meneliti Entitas Usaha Sukma Cita Keramik Dinoyo Malang

yang bergerak dibidang pembuatan keramik. Penelitian kedua meneliti Entitas Usaha

Ternak Ayam Boiler. Sedangkan penelitian ketiga meneliti Entitas Bintang Malam

Pekalongan bergerak dibidang pembuatan lilin untuk membatik.

B. Tinjauan Teori

1. Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan pada suatu periode tertentu (Kasmir, 2016:7). Menurut Baridwan

(2008:17), laporan keuangan ialah suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan menurut Kasmir

(2016:7) adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat

ini atau dalam suatu jangka waktu tertentu. Selaras dengan pendapat tersebut, menurut

Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:2) laporan keuangan merupakan suatu

informasi yang menggambar kondisi keuangan suatu perusahaan, yang dimana dapat

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dapat

disimpulkan dari paparan beberapa ahli diatas, laporan keuangan adalah sebuah

gambaran finansial suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dapat

memberikan informasi keuangan perusahaan secara lengkap.
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Laporan keuangan dibuat oleh manajemen yang bertujuan untuk

mempertanggungjawabkan kegiatan yang diberikan kepadanya oleh para pemilik

perusahaan atau pihak-pihak di luar perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi

1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan

yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut (Baridwan, 2008:18) :

1) Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan

pada waktu tertentu.

2) Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil dan biaya-biaya

selama periode akuntansi.

3) Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab perubahan

ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir

periode.

4) Laporan arus kas, menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan

menjadi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.

5) Catatan atas laporan keuangan perusahaan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Dibuatnya laporan keuangan suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan.

Menurut Kasmir (2016:10) laporan keuangan bertujuan untuk :

1) Memberikan informasi tentang jenis aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada

saat ini.

2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban yang dimiliki

perusahaan pada saat ini.

3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada

suatu periode tertentu.
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4) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva,

pasiva, dan modal perusahaan.

6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen suatu perusahaan dalam

periode tertentu.

7) Memberikan informasi tentang catatan - catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Fahmi (2013:5) tujuan laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu

perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter. Dari paparan di atas dapat

disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan

informasi finansial suatu perusahaan dalam  periode tertentu kepada pihak yang

membutuhkan.

c. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan dimulai dengan pemahaman tentang laporan keuangan,

yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas (Prihadi, 2011:4).Menurut Kasmir

(2016:69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yang digunakan, yaitu

analisis horisontal dan analisis vertikal.Analisis vertikal merupakan analisis yang

dilakukan hanya pada satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara

pos-pos yang ada, dalam satu periode informasi yang diperoleh hanya untuk satu

periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode selanjutnya.

Analisis horisontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan

laporan keuangan untuk beberapa periode.Hasil analisis ini akan terlihat

perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.
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Menurut Kasmir (2016:68), ada beberapa manfaat adanya analisis laporan

keuangan bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1) Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta,

kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah tercapai untuk beberapa

periode.

2) Mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan.

3) Mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

4) Mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan

yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.

5) Melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau

tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

6) Digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang

mereka capai.

d. Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran atau  laporan

kemajuan (progess report) secara periodik. Menurut Munawir (2014:6) laporan

keuangan bersifat historis dan menyeluruh sebagai suatu progess report yang terdiri

dari kombinasi fakta yang telah dicatat (recorded fact), prinsip dan kebiasaan

akutansi (acounting conversation and postulate), dan pendapatan pribadi (personal

judgement). Dipaparkan pula oleh Kasmir (2016:12) bahwa laporan keuangan bersifat

historis, yang berarti laporan keuangan disusun berdasarkan data beberapa tahun ke

belakang hingga sekarang dan bersifat general yang artinya laporan keuangan dibuat

dengan data lengkap dan tidak bisa dipisah per bagian. Berdasarkan paparan tersebut,

terdapat dua sifat laporan keuangan yaitu bersifat historis dan menyeluruh, dimana
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laporan keuangan harusnya disusun runtut waktunya dan tidak bisa dipisahkan per

bagiannya.

e. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Surya (2012:29), komponen laporan yang lengkap terdiri dari:

1) Laporan Laba Rugi (Statment of income) dan/atau laporan laba rugi

komprehensif (statment of comprehensive income) selama periode;

2) Laporan perubahan ekuitas (statment of changes in equities) selama periode;

3) Laporan posisi keuangan (statment of financial position) pada akhir periode;

4) Laporan arus kas (statment of cash flows) selama periode;

5) Catatan atas laporan keuangan (notes to financial statment),berisi ringkasan

kebijakan akuntansi penting dan penjelasan informasi lainnya;

6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, yaitu ketika entitas

mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut PSAK 1 (2015:1.3) terdiri dari:

1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;

2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;

4) Laporan arus kas selama periode;

5) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang

signifikan dan informasi penjelasan lain.
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2. Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM)

a. Definisi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM)

EMKM merupakan kepanjangan dari Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Menurut Oskar Raja,dkk. (2010:1), EMKM identik dengan modal usaha yang terbatas,

yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha.

Umumnya, jenis usaha ini berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah

kebawah. Pengertian EMKM dalam SAK EMKM (2016:2) yaitu entitas mikro, kecil

dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana

yang didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP).

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 definisi EMKM dapat

dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perseorangan dan atau badan

usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur

dalam undang-undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3) 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 Nomor 20 Tahun 2008.
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b. Kriteria Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat

mengenai EMKM yaitu sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro, dengan kriteria yakni:

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000

2) Kriteria Usaha Kecil dengan kriteria meliputi:

a) Memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 dan Rp 500.000.000.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 dan Rp 2.500.000.000.

2) Kriteria Usaha Menengah. Kriteria usaha ini meliputi:

a) Memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 dan Rp 10.000.000.000.

b) Memiliki kekayaan bersih antara Rp 2.500.000.000 dan Rp 50.000.000.000.

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria EMKM ini, nominalnya dapat diubah

sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam peraturan pemerintah.

3. SAK EMKM

a. Definisi Standar Akutansi Keuangan (SAK)

Menurut IAI (2016), Standar Akutansi Keuangan (SAK) merupakan bentuk dari

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) dan Intrepretasi Standar Akutansi

Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia

(DSAK IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah

pengawasannya.

Sedangkan menurut August (2011) Standar Akutansi Keuangan (SAK) adalah

suatu kerangka dalam pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan dari perumusan

Komite Prinsipil Akutansi Indonesia pada tahun 1994.
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Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Akutansi

Keuangan (SAK) merupakan bentuk dari Pernyataan Standar Akutansi Keuangan

(PSAK) dan Intrepretasi Standar Akutansi Keuangan (ISAK) yang digunakan sebagai

kerangkan penyusunan serta peraturan dalam pembuatan laporan keuangan.

b. Manfaat Standar Akutansi Keuangan (SAK)

Penyusunan Standar Akutansi Keuangan (SAK) mempunyai manfaat utama

untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan sebuah entitas. Pada praktek

ekonomi selanjutnya, laporan keuangan yang terintregsi dengan Standar Akutansi

Keuangan (SAK) juga akan memudahkan auditor dan pembaca laporan keuangan

untuk membaca, mengitrepetasi dan membandingkan dengan laporan keuangan

entitas lainnya (Amri, 2015).

c. Standar Akutansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Standar Akutansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK

EMKM) yang telah diterbitkan oleh Ikatan Alumni Indonesia kemudian disahkan oleh

Dewan Standar Akutansi pada tanggal 16 Mei 2016 (IAI, 2018). SAK EMKM ini

berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keungan per tanggal 1 Januari 2018.

Berdasarkan ruang lingkup SAK EMKM maka standar ini dimaksudkan untuk Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah dan Entitas yang tidak memenuhi kriteria SAK ETAP.

d. Penentuan Kebijakan Akuntansi SAK EMKM

Dalam penentuan kebijakan akuntansi SAK EMKM, entitas yang memiliki

transaksi kurang memenuhi spesifikasi disyaratkan untuk tidak mengacu kepada

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain untuk menghindari penyajian laporan yang

tidak konsisten. Entitas diatur oleh SAK EMKM hanya mengacu kepada konsep dan

prinsip pervasif terdiri dari : posisi keuangan, kinerja, pengakuan unsur-unsur laporan

keuangan, pengukuran unsur-unsur pelaporan keuangan, materialitas, prinsip
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pengakuan dan pengukuran pervasif, asumsi dasar, pengakuan dalam laporan

keuangan.

e. Komponen Laporan Keuangan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2018), komponen laporan keuangan SAK EMKM terdiri

dari : laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

f. Laporan Posisi Keuangan

Menurut IAI (2018) laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka

pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi

keuangan.

a) Aset

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang

dapat memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial yang dikuasai dan atau dimiliki

oleh Pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber

daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak

berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya. Sejak ditetapkannya kewajiban

penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah,

pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset

menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan

memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Adapun karakteristik utama dari aset tetap

menurut Kieso dan Weygandt (2007) adalah sebagai berikut :
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1. Aset tetap biasanya diperoleh untuk digunakan dalam operasional entitas dan

tidak dimaksudkan untuk dijual.

2. Secara umum, aset memiliki masa manfaat yang cukup lama (biasanya beberapa

tahun ) dan oleh karenanya akan disusutkan selama masa manfaat tersebut.

3. Aset tetap secara fisik dapat dilihat bentuknya.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalan kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset

tetap sering mejadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian

signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap di klasifikasikan berdasarkan kesamaan

dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Adapun PSAP 07

Mengklasifikasi aset tetap sebagai berikut :

1) Tanah Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang

digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan

bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)

bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan bangunan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
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operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam

kelompok Gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas,

bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah,

gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan ini tidak

mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang

ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan

dalam kelompok tanah.

4) Jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam

aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh

pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang

termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan,

bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset tetap lainnya aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan

Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

operasional pemerintah dan dalam konsisi siap pakai, tetapi memenuhi definisi

aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan

barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi dalam pekerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap

yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai

dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan

dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, dan jaringan dan aset tetap lainnya yang

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai.



17

Pengertian aktiva lancar adalah uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya

yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam

waktu tidak lebih dari satu tahun buku. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan), aset lancar memiliki kriteria kriteria sebagai berikut:

1) Entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau mengeluarkan (menjual)

aktiva dalam kurun siklus normal kurang dari satu tahun buku. Contohnya adalah

meja kursi, adalah aset lancar bagi perusahaan mebel, karena merupakan

persediaan yang akan dijual tetapi jika dimiliki bukan perusahaan mebel misal

perusahaan manufaktur meja kursi akan dicatat sebagai aset tetap (peralatan)

karena perusahaan tersebut tidak memiliki tujuan untuk menjual meja kursi,

hanya digunakan sebagai peralatan untuk mendukung operasi perusahaan.

2) Entitas usaha mempunyai aktiva yang ditujukan untuk diperdagangkan.

3) Entitas usaha akan merealisasikan aktiva dalam rentang waktu periode satu tahun

buku (12 bulan) setelah laporan. Misalnya piutang karyawan dimana perusahaan

akan menerima pembayarannya dalam tempo satu tahun buku setelah periode

pelaporan.

4) Kas (cash) atau setara kas kecuali yang dibatasi sehingga tidak bisa digunakan

membayar kewajiban paling tidak satu tahun buku. Setara kas adalah investasi oleh

perusahaan yang bersifat jangka pendek dan likuid. Untuk dijadikan uang kas

sangat mudah dan cepat dengan nominal yang bisa ditentukan dan resiko

perubahan nilainya sangat tidak signifikan.

b) Liabilitas

Semua perusahaan baik kecil maupun perusahaan yang besar mempunyai utang

(liabilitas). Utang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi

pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan
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datang (Jusuf, 2001). Menurut Nurwahyudi dan Mardiyah (2004) bahwa “Utang

adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan

datang karena tindakan atau transaksi sebelumnya”. Pengorbanan ekonomi dapat

berbentuk uang, aset, jasa-jasa atau dilakukannya pekerjaan tertentu. Utang

mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk

mengklaim aset perusahaan. Untuk tujuan pelaporan, utang diklasifikasikan

menjadi dua jenis utama yaitu utang lancar dan utang tidak lancar (Stice, 2004).

Utang lancar merupakan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dalam

siklus operasi normal perusahaan.

Selain itu, utang lancar biasanya dibayar dengan aset lancar. Jika utang yang

telah diklasifikasikan sebagai tidak lancar akan jatuh tempo di tahun depan, maka

kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai utang lancar. Utang tidak lancar

merupakan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Selain itu, utang

tidak lancar akan dibayar dengan penyerahan aset tidak lancar yang telah

diakumulasikan untuk tujuan pelunasan kewajiban. Perbedaan antara kewajiban

lancar dan tidak lancar adalah hal penting karena berpengaruh terhadap rasio lancar

perusahaan, dimana rasio lancar ini menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan

yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang lancarnya (Stice, 2004).

c) Ekuitas

Selisih antara aktiva dan kewajiban disebut ekuitas pemilik, ekuitas pemegang

saham, atau ekuitas saja. Ikatan Akuntan Indonesia (2004:21:2) menjelaskan bahwa

definisi dari ekuitas adalah, “bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih

antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan nilai

jual perusahaan tersebut.” Skousen, dkk (2004:163) mendefinisikan ekuitas adalah,
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“hak milik residual dari para pemilik perusahaan dalam aktiva netto (total aktiva

dikurangi dengan total kewajiban) dari badan usaha tersebut.”

Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan.

Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh

pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Kaitan dan perbedaan antara

jumlah modal kontribusi atau modal setoran dengan laba yang dihasilkan dan

ditahan dalam usaha merupakan suatu hal yang sangat penting. Penjelasan

mengenai hal ini akan membantu para kreditor dan investor untuk

mempertimbangkan dan memperkirakan kemampuan jangka panjang perusahaan

untuk membelanjai operasinya sendiri secara internal.

Jika modal setoran dari relatif cukup besar dibandingkan dengan total ekuitas

pemilik, ini berarti bahwa pembiayaan terutama berasal dari sumber eksternal,

biasanya dari penjualan saham kepada investor. Jika modal dari hasil operasi relatif

cukup besar dibandingkan dengan total ekuitas pemilik, ini berarti bahwa

perusahaan menguntungkan di masa lalu dan telah menahan laba tersebut dalam

perusahaan untuk membantu pembiayaan aktivitasnya. Perbedaan antara modal

yang dihasilkan sendiri dan modal setoran tidak begitu penting bagi perusahaan

perorangan atau persekutuan, karena para pemilik perusahaan semacam itu pada

umumnya terlibat dalam manajemen dan karenanya selalu mengetahui bagaimana

aktivitas perusahaan dibelanjai.
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Tabel 2.1 Format Tabel Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

ASET 20X8
Kas dan setara kas xxx

Kas xxx

Giro xxx

Deposito xxx

Jumlah kas dan setara kas xxx

Piutang Usaha xxx

Persediaan xxx

Beban dibayar di muka xxx

Akumulasi penyusutan                                           xxx

JUMLAH ASET xxx

LIABILITAS xxx

Utang Usaha xxx

Utang Bank                                                       xxx

JUMLAH LIABILITAS xxx

EKUITAS

Modal xxx

Saldo Laba (defisit) xxx

JUMLAH EKUITAS xxx

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS xxx

4. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan sajian kinerja keuangan entitas untuk suatu

periode. Pada laporan laba rugi dimasukkan semua penghasilan dan beban yang

diakui dalam suatu periode. Selain itu, di dalam laporan laba rugi SAK EMKM juga

mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan
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akutansi yang tersaji sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu.

Dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut :

a) Pendapatan.

b) Beban keuangan.

c) Beban pajak.

Tabel 2.2 Format Laporan Laba Rugi

ENTITAS

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8

PENDAPATAN 20X8

Pendapatan Usaha                                                   xxx

Pendapatan Lain-lain                                                 xxx

JUMLAH PENDAPATAN xxx

BEBAN

Beban Usaha xxx

Beban Lain-lain xxx

JUMLAH BEBAN xxx

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN                    xxx

Beban Pajak Penghasilan xxx

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN                     xxx

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisikan pernyataan bahwa laporan keuangan

telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akutansi, dan informasi

tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material
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sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Informasi

tambahan tersebut disajikan bergantung dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.

Catatan atas laporan keuangan tersebut disajikan secara sistematis praktis dan setiap

pos laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait yang ada dalam catatan atas

laporan keuangan.

Tabel 2.3 Format Tabel Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari

20X7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H, notaris di Jakarta dan mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31

Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi

kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun

2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar Penyusunan laporan keuangan adalah niaya historis dan menggunakan

asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan

laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan
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ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut

pembelian. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara

hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode haris lurus tanpa

nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan

kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS000 20X8

Kas Kecil - Rupiah xxx

4. GIRO0 20X8

PT. Bank xxx xxx

5. DEPOSITO 20X8

PT. Bank xxx - Rupiah xxx

Suku Bunga - Rupiah 4,50%

6. PIUTANG USAHA0000000000000000000000000000000000000000000000020X8

Toko A xxx

Toko B xxx
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ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

Jumlah xxx

7. BEBAN BAYAR DI MUKA0. 20X8

Sewa xxx

Asuransi xxx

Lisensi dan Perizinan xxx

Jumlah xxx

8. UTANG BANK

Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK). Pinjaman dijamin

dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan

dengan distribusi kepada pemilik.

10. PENDAPATAN PENJUALAN 0.20X8

Penjualan xxx

Retur Penjualan xxx

Jumlah xxx

11. BEBAN LAIN-LAIN 0.20X8
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ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X8

Bunga Pinjaman xxx

Lain-lain xxx

Jumlah xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN .20X8

Pajak Penghasilan xxx

6. Keunggulan SAK EMKM

Menurut IAI (2018) SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih

sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh

EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EMKM

ini juga dilengkapi dengan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari SAK EMKM,

yakni dasar kesimpulan dan contoh ilustratif. Dasar Kesimpulan memberikan

penjelasan atas latar belakang pengaturan akuntansi yang ditetapkan dalam SAK

EMKM. Sedangkan contoh ilustratif memberikan contoh-contoh penerapan SAK

EMKM sehingga dapat memudahkan EMKM dalam menerpakan SAK ini.

7. Tahap-tahap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

a. Melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi keuangan yang menjadi aktivitas

pada perusahaan ke dalam jurnal umum.

b. Posting catatan dari jurnal ke dalam rekening buku besar yang ada pada

perusahaan. Konten yang diposting adalah kronologis semua transaksi

perusahaan sesuai waktu.
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c. Menguji kebenaran saldo-saldo debit dan kredit rekening buku besar.

Selanjutnya saldo dari masing-masing dalam buku besar dapat dihitung dan

ditentukan.

d. Membuat jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan jumlah

nominal dengan jumlah yang ada pada pencatatan transaksi yang telah dibuat.

e. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting maka dilakukan

penyusunan neraca saldo.

f. Menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo, yang belum sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Penyesuaian ini dibuat di

dalam jurnal dan kemudian diposting pada rekening buku besar.

g. Menyusun kertas kerja yang berisi laporan laba rugi dan neraca berdasarkan

data-data neraca saldo yang telah disesuaikan.

h. Kemudian masuk tahap penyusunan laporan keuangan meliputi laporan posisi

keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

SAK EMKM


