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ABSTRACT 

Financial statement serves as a tool to analyze performance, so it can be used as a basis for making 

economic decisions. This research is addressed to a small and medium enterprise (SME) that has not had 

financial statement. The aim of this research is to know the constraints faced by SMEs in making the financial 

statement and applying Financial Accounting Standard Equity Without Public Accountability (Standar 

Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabiitas Publik - SAK ETAP) in making financial statement.The 

research that will be conducted is a case study with a SME as the object of research. The data collection is done 

by interviewing and direct observing to the owner of small business. The research method used in making the 

financial statement is descriptive method. The research is done to identify the constraints of making the financial 

statement and make the financial statement based on SAK ETAP.The research shows that the SME faces 

constraints in making the financial statement due to the lack of human recources that have ability in the field of 

accounting and the lack of time allocation to make the financial report. The result of the financial statement 

making based on SAK ETAP is, Balance Sheet, Income Statement, Statement of Owner’s Equity, and Cash Flow 

Statement.  
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SARIPATI 

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang

dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi. Penelitian ini ditujukan 

kepada UKM yang belum memiliki laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam menyusun laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP serta untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu 

dan memudahkan para pemilik UKM dalam membuat laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek penelitian sebuah UKM yang belum 

menerapkan penyusuna laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Pengambilan data dilakukan 

dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada pemilik UKM. Metode penelitian 
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yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi 

kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan serta menyusun laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP.Penelitian ini menunjukkan bahwa UKM mengalami kendala dalam 

menyusun laporan keuangan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam 

bidang akuntansi dan kurangnya alokasi waktu untuk menyusun  laporan keuangan. Hasil 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP berupa neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan laporan aliran kas. 

 

Kata kunci: Laporan Keuangan, UKM, SAK ETAP 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa.  

UKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia. Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai bentuk 

integrasi ekonomi ASEAN, UKM di Indonesia harus dapat mendukung peningkatan daya 

saing bangsa, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar 

hidup penduduk Indonesia sebagai negara anggota ASEAN. Oleh karena itu UKM harus 

dapat bersaing dan mampu menangkap setiap kesempatan yang ada agar tetap dapat berkiprah 

dalam perekonomian bangsa. Segala bentuk upaya pemecahan masalah atas berbagai kendala 

yang dihadapi UKM dalam meningkatkan kinerjanya akan berdampak pada peningkatan 

kontribusi UKM terhadap perekonomian Indonesia. Kesulitan dalam mengukur kinerja 

merupakan salah satu kendala UKM dalam mengevaluasi kinerjanya. Hal ini disebabkan 

banyak UKM lebih berfokus pada kegiatan operasional sehingga pencatatan dan pelaporan 

seringkali terabaikan. Tanpa catatan dan laporan yang baik evaluasi kinerja UKM tidak 

mudah untuk dilakukan. 

Dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pengelola UKM merasa kesulitan dalam 

melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya (Hidayat, 2008). 

Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usaha. 

Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam 

kegiatan usaha. Pencatatan dilakukan hanya dengan menghitung selisih antara uang masuk 

dengan uang yang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan 

usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil menengah hasil usaha dikatakan 

bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi dibanding dengan pendapatan sebelumnya. 

Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, diperlukan 

pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan yang terjadi serta pengikhtisaran 

transaksi-transaksi tersebut.  

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja 

keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun praktek akuntansi 

keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak 
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kelemahan (Suhairi, 2004). Kurangnya kemampuan pelaku UKM dalam bidang pengelolaan 

usaha juga termasuk kendala yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya pendidikan dan 

kurangnya pemahaman pelaku UKM tersebut dalam bidang akuntansi (Benjamin, 1990). 

Biasanya pembukuan UKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail 

(Krisdiartiwi, 2008).  

Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan dengan pihak 

eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM akan berhubungan 

dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut 

biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UKM.  

Demikian juga ketika UKM akan mengikuti lelang pengadaan barang maupun jasa yang 

diadakan oleh pihak rekanan, pihak rekanan biasanya akan meminta laporan keuangan 

sebagai syarat kelengkapan administratif. Dengan demikian semakin berkembangnya usaha, 

menuntut UKM untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik sesuai standar yang 

berlaku. 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif 1 

Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas 

tanpa akuntabilitas publik. Pada umumnya, UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik 

karena UKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial stetment).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam 

menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP serta untuk merancang sistem akuntansi 

sederhana yang dapat membantu dan memudahkan para pemilik UKM dalam membuat 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Dengan laporan keuangan tersebut diharapkan 

pemilik UKM dapat mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam 

laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnisnya. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Usaha Kecil dan Menengah 

Usaha Kecil 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Bab I 

Pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 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. 

Dalam Undang Undang tersebut dalam Bab IV Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria 

usaha kecil adalah sebagai berikut: 

(i) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

(ii) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
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Usaha Menengah 

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Undang Undang Republik Indonesia No. 20 

Bab I Pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 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. 

Dalam Undang-Undang tersebut dalam Bab IV Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria 

usaha menengah adalah sebagai berikut: 

(i) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

(ii) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). 

 

 Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja. 

Menurut BPS, UKM adalah entitas bisnis yang memilik tenaga kerja kurang dari 100 orang, 

dengan rincian kategori sebagai berikut : usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1 – 4 

tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5 – 19 orang, usaha menengah terdiri dari 20 – 99 orang, 

dan usaha besar memiliki tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. 

 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode 

akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi 

bankir, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta 

menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2009). 

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 ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta 

laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi 

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya (SAK ETAP, 2009). 

 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Sesuai dengan ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum 

(general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 
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adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga 

pemeringkat kredit. 

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki 

akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas 

pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas 

menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti 

bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank 

investasi. 

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP 

jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini 

dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan 

menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka 

awasi. 

Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada 

PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya 

disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011, entitas yang 

memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan 

tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan 

secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK 

ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Selanjutnya ketentuan transisi juga 

menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka 

entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 

ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-

ETAP, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas 

tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak 

diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang 

sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan 

kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas 

tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. 

 

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Jenis laporan keuangan lengkap 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah 

bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi: 

(i) Neraca; 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahan yang dihasilkan pada 

suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir 

periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang 

usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; 

utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas. 

(ii) Laporan laba rugi; 
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Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba 

sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, 

seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan 

keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan 

beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban 

keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban 

pajak; laba atau rugi neto. 

(iii) Laporan perubahan ekuitas; 

Dalam laporan ini menunjukkan: 

 Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos 

pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode 

tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui 

dalam periode tersebut, atau 

 Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan 

distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. 

(iv) Laporan arus kas;  

Laporan arus  kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas 

entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode 

dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

(v) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan 

dan informasi penjelasan lainnya. 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan 

penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

 

Pengakuan dalam laporan keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009): 

(i) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan 

mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat 

ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode 

pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban 

dalam laporan laba rugi. 

a) Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

 Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam 

jangka waktu siklus operasi normal entitas; 

 Dimiliki untuk diperdagangkan; 

 Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau 
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 Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran 

atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan. 

b) Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus 

operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi 

diasumsikan 12 bulan. 

(ii) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang 

mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini 

dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

a) Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:  

 Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;  

 Dimiliki untuk diperdagangkan; 

 Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau  

 Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban 

setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

b) Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka 

panjang. 

(iii) Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa 

depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi 

dan dapat diukur secara andal. 

(iv) Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban 

diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang 

berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat 

diukur secara andal. Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban. Hal 

tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip 

pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.  

SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi 

definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil 

dari penerapan “matching concept”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek penelitian sebuah UKM di Salatiga. 

Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada pemilik UKM 

yang tujuannya memperoleh jawaban atas  masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan 

menggambarkan dan menginterpretasi kebutuhan UKM atas sistem akuntansi serta rancangan 

laporan keuangan sesuai SAK ETAP. 

Peneliti menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2007 untuk membuat aplikasi 

akuntansi sederhana. Microsoft Excel 2007 merupakan software pengolah data elektronik 

yang sangat popular dan paling banyak digunakan para operator komputer untuk 

menyelesaikan berbagai macam bentuk laporan dalam bentuk tabel. Kelengkapan fasilitas dan 
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kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah dan menganalisis data merupakan satu-

satunya alasan mengapa orang lebih memilih untuk menggunakan software ini (Madcoms, 

2007). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan dengan melakukan observasi dan 

wawancara kepada pemilik UKM.  

b. Data sekunder berupa buku, catatan, nota, kwitansi serta dokumen transaksi usaha yang 

dimiliki UKM.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Profil UKM 

UKM yang menjadi objek penelitian ini sudah berdiri sejak tahun 1997. berlokasi di 

Salatiga. UKM ini diresmikan menjadi UKM pada tahun 2010, sudah memiliki Tanda Daftar 

Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil. Usaha dikelola sendiri oleh pemilik 

dengan dibantu oleh 7 (tujuh) karyawan tetap. Omset yang diperoleh rata-rata setiap bulannya 

Rp 40 juta. Pada tahun 2011 UKM ini memiliki aset bersih sekitar lebih dari Rp 80 juta. 

UKM ini bergerak dalam bidang konveksi, yaitu pembuatan bantalan pada kursi. Kegiatan 

produksi usaha ini hanya berdasarkan pesanan. 

Sejak  beroperasi, UKM ini belum mempunyai laporan keuangan. Pemilik hanya 

melakukan pencatatan mengenai transaksi pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, 

pembayaran beban listrik, air dan telepon serta penjualan. Pencatatan dilakukan berdasaran 

jenis transaksi bukan berdasarkan transaksi harian. 

UKM ini merupakan salah satu dari entitas tanpa akuntabilitas publik, karena laporan 

keuangan yang dimiliki hanya digunakan untuk kepentingan internal. UKM ini juga belum 

mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas 

pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau bukan 

entitas yang menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat. 

 

Kendala penyusunan laporan keuangan  

 Dari hasil pengamatan dan wawancara yang sudah dilakukan, ditemukan kendala-

kendala yang dialami oleh UKM dalam menyusun laporan keuangan, yaitu : 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun 

laporan keuangan. Karyawan yang dimiliki tidak mempunyai latar belakang 

pendidikan akuntansi dan tidak pernah mengikuti pelatihan tentang akuntansi. Yang 

mereka lakukan hanya mencatat jumlah uang masuk dan keluar, untuk setiap 

minggunya diberikan kepada pemilik. 

b. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar bidang karena pemilik sekaligus 

menjadi pengelola usaha. Pemilik mengelola usaha sendiri, sehinga waktu yang 

dimiliki difokuskan untuk mengembangkan usahanya. Karyawan hanya diberikan 

otoritas untuk mengatasi proses produksi dan pencatatan biaya. Untuk penyediaan 

proses produksi dilakukan langsung oleh pemilik. Selain itu pemilik juga memiliki 

bisnis yang lain untuk dikembangkan. 
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Pencatatan yang dilakukan sampai saat ini 

 Sejak  UKM ini  beroperasi, usaha ini belum mempunyai laporan keuangan. Pemilik 

hanya melakukan pencatatan secara sederhana dan manual mengenai : 

a. Catatan transaksi pembelian bahan baku, yaitu pencatatan seluruh transaksi yang meliputi 

pembelian barang-barang bahan baku pokok dan bahan-bahan tambahan. Pemilik 

mencacatat transaksi pembelian saat terjadinya transaksi, karena hal ini memudahkan 

pencatatan bagi pemilik sehingga tidak ada transaksi pembelian yang terlewatkan. 

b. Catatan pembayaran gaji karyawan, yaitu pencatatan seluruh transaksi yang meliputi 

pembayaran gaji. Karena penggajian dilakukan mingguan, maka priode pencatatan beban 

gaji adalah mingguan.  

c. Catatan penjualan, yaitu pencatatan seluruh transaksi jual yang terjadi. Berguna untuk 

mempermudah pengelola dalam mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan.  

 

Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP 

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, berikut akan disajikan pembahasan 

elemen-elemen SAK ETAP: 

Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

1 Penyajia

n 

Laporan 

Keuanga

n 

Sama dengan PSAK, kecuali 

informasi yang disajikan dalam 

neraca, yang menghilangkan 

pos:  

 Aset keuangan 

 Properti investasi yang 

diukur pada nilai wajar (ED 

PSAK 1) 

 Aset biolojik yang diukur 

pada biaya perolehan dan 

nilai wajar (ED PSAK 1) 

 Kewajiban berbunga jangka 

panjang 

 Aset dan kewajiban pajak 

tangguhan 

 Kepentingan 

nonpengendalian 

Dalam SAK ETAP mengatur pos-pos 

minimal yang ada dalam neraca: 

(a) kas dan setara kas; 

(b) piutang usaha dan piutang lainnya; 

(c) persediaan; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tetap; 

(f) aset tidak berwujud; 

(g) utang usaha dan utang lainnya; 

(h) aset dan kewajiban pajak; 

(i) kewajiban diestimasi; 

(j) ekuitas. 

Untuk klasifikasi asset dan kewajiban 

sama dengan PSAK  

Dalam neraca memuat 

informasi tentang: 

 Aset lancar 

 Aset tetap 

 Properti investasi 

 Utang jangka 

panjang dan jangka 

pendek 

 Kewajiban dan 

kewajiban 

diestimasi 

 

2 Laporan 

Laba 

Rugi 

Tidak sama dengan PSAK 

yang menggunakan 

istilah laporan laba 

rugi komprehensif, SAK 

ETAP menggunakan istilah 

laporan laba rugi. 

Dalam SAK ETAP (paragraph 3.13)  

mengijinkan entitas untuk menyajikan 

laporan laba rugi dan saldo laba 

menggantikan laporan laba rugi dan 

laporan perubahan ekuitas jika perubahan 

pada ekuitas hanya berasal dari laba atau 

Perubahan ekuitas 

hanya barasal dari 

laba atau rugi.Laporan 

laba rugi dan 

perubahan ekuitas 

digabung menjadi 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

3 Penyajia

n 

Perubaha

n Ekuitas 

Sama dengan PSAK, kecuali 

untuk beberapa hal yang 

terkait pendapatan 

komprehensif lain. 

rugi, pembayaran dividen, koreksi 

kesalahan periode lalu, dan perubahan 

kebijakan akuntansi.  

laporan laba rugi dan 

saldo laba.  

4 Catatan 

Atas 

Laporan  

Keuanga

n 

 Catatan atas laporan 

keuangan 

 Struktur 

 Pengungkapan kebijakan 

Akuntansi 

 Sumber estimasi 

ketidakpastian 

 Modal (ED PSAK 1) 

 Pengungkapan lain 

Sama dengan PSAK, kecuali 

pengungkapan modal. 

Catatan atas laporan keuangan harus: 

(a) menyajikan informasi tentang dasar 

penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang 

digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 

dan 8.6;  

(b) mengungkapkan informasi yang 

disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 

tidak disajikan dalam laporan keuangan; 

dan 

(c) memberikan informasi tambahan 

yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk 

memahami laporan keuangan. 

Secara normal urutan penyajian catatan 

atas laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

(a) suatu pernyataan bahwa laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan 

SAK ETAP (lihat paragraf 3.3); 

(b) ringkasan kebijakan akuntansi 

signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 

8.5); 

 (c) informasi yang mendukung pos-pos 

laporan keuangan, sesuai dengan urutan 

penyajian setiap komponen laporan 

keuangan dan urutan penyajian pos-pos 

tersebut. 

(d) pengungkapan lain. 

Dalam laporan tidak 

disajikan Catatan atas 

Laporan Keuangan 

karena operasi 

usahanya yang 

sederhana dan tidak 

ada kebijakan 

akuntansi yang 

signifikan yang harus 

diungkapkan 

5 Laporan 

Arus Kas 

Sama dengan PSAK kecuali:  

 Arus kas aktivitas operasi: 

metode tidak langsung 

 Arus kas mata uang asing, 

tidak diatur. 

Seperti yang disebutkan dalam SAK 

ETAP paragraph 7.7 bahwa Entitas 

melaporkan arus kas dari aktivitas 

operasi dengan menggunakan metode 

tidak langsung.  

 

Jarang memiliki 

aktivitas investasi dan 

pendanaan. 

Menggunakan metode 

tidak langsung  
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

6 Laporan 

keuangan

  

konsolida

si dan 

terpisah 

Tidak diatur (Lihat Bab 12). Tidak diatur Tidak memiliki anak 

perusahaan 

7 Kebijaka

n 

akuntansi

, estimasi

, dan 

kesalaha

n 

 Pemilihan dan penerapan 

kebijakan akuntansi 

 Konsistensi dan perubahan 

kebijakan akuntansi 

 Perubahan Estimasi 

akuntansi 

 Kesalahan. 

SAK ETAP sudah maju satu 

langkah dibandingkan PSAK 

(tidak ada “kesalahan 

mendasar” dan “laba atau rugi 

luar biasa”). 

Dalam SAK  ETAP mengatur pada 

paragraph 2.33 Entitas harus menyusun 

laporan keuangan, kecuali laporan arus 

kas, dengan menggunakan dasar akrual. 

Penggunaan metode periodik atau 

perpetual tidak diatur dalam SAK ETAP,  

Dalam paragraph 11.15 SAK ETAP 

mengatakan bahwa entitas harus 

menentukan biaya persediaan, selain 

yang terkait dengan paragraf 11.14, 

dengan menggunakan rumus biaya 

masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) 

atau rata-rata tertimbang.  

Metode penyusutan yang disyaratkan 

oleh SAK ETAP yang dijelaskan dalam 

paragraph 15.22 yaitu ada beberapa 

metode penyusutan yang mungkin 

dipilih, antara lain metode garis lurus 

(straight line method), metode saldo 

menurun (diminishing balance method), 

dan metode jumlah unit produksi (sum of 

the unit of production method).  

 Dasar akrual 

 Metode priodik, 

karena tidak 

mencatat transaksi 

setiap hari. 

 Persediaan 

mrnggunsksn 

metode FIFO. 

 Depresiasi garis 

lurus Pemilihan 

metode garis lurus 

mempermudah 

perhitungan 

penyusutan. 

8 Instrume

n 

Keuanga

n Dasar 

 Ruang lingkup: investasi 

pada efek tertentu 

 Klasifikasi trading, held to 

maturity, dan available for 

sale. Hal tsb mengacu ke 

PSAK 50 (1998). 

Pada saat perolehan, entitas harus 

mengklasifikasikan efek utang dan efek 

ekuitas ke dalam salah satu dari tiga 

kelompok berikut ini: 

(a) dimiliki hingga jatuh tempo (held to 

maturity); 

(b) diperdagangkan (trading); 

(c) tersedia untuk dijual (available for 

sale). 

Entitas dengan neraca yang asetnya 

dikelompokkan 

Tidak memiliki 

Instrumen Keuangan 

atau efek 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, 

kewajibannya dikelompokkan menjadi 

kewajiban jangka pendek dan  jangka 

panjang (classified balance sheet) harus 

melaporkan semua efek yang 

diperdagangkan sebagai aset lancar. Efek 

dalam kelompok dimiliki hingga jatuh 

tempo dan efek dalam kelompok tersedia 

untuk dijual disajikan sebagai aset lancar 

atau aset tidak lancar berdasarkan 

keputusan manajemen. Khusus untuk 

efek utang dalam kelompok dimiliki 

hingga jatuh tempo dan kelompok 

tersedia untuk dijual yang jatuh tempo 

pada tahun berikutnya harus 

dikelompokkan sebagai aset lancar. 

Dalam laporan arus kas, arus kas yang 

digunakan untuk atau berasal dari 

pembelian, penjualan, dan jatuh tempo 

efek  dalam kelompok tersedia untuk 

dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo 

harus diklasifikasikan sebagai arus kas 

aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar 

nilai bruto untuk setiap kelompok efek di 

dalam laporan arus kas. Arus kas untuk 

atau dari pembelian, penjualan, dan jatuh 

tempo efek dalam 

kelompok diperdagangkan harus 

diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas 

operasi. 

9 Persediaa

n 

 Pengukuran persediaan 

 Biaya persediaan 

 Biaya pembelian 

 Biaya konversi 

 Biaya lain-lain 

 Biaya persediaan pemberian 

jasa  

 Teknik pengukuran biaya 

 Rumus biaya 

Persediaan adalah aset: 

(a) untuk dijual dalam kegiatan usaha 

normal; 

(b) dalam proses produksi untuk 

kemudian dijual; atau 

(c) dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan 

Dan bukan 

(a) persediaan dalam proses (work in 

 Menggunakan 

metode FIFO 

 Biaya persediaan 

dihitung secara 

sederhana, yaitu 

biaya pembelian di 

tambah transportasi. 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

 Nilai realisasi bersih 

 Pengakuan sebagai beban 

 Pengungkapan 

progress) dalam kontrak konstruksi 

termasuk kontrak jasa yang terkait secara 

langsung (lihat Bab 20 Pendapatan); 

(b) efek tertentu (lihat Bab 10 Investasi 

pada Efek Tertentu). 

dalam proses produksi atau pemberian 

jasa.  

Biaya perolehan persediaan mencakup 

seluruh biaya pembelian, biaya konversi, 

dan biaya lainnya yang terjadi untuk 

membawa persediaan ke kondisi dan 

lokasi sekarang. 

10 Investasi 

pada  

perusaha

an 

asosiasi 

dan entita

s anak 

 Ruang lingkup: entitas 

asosiasi dan entitas anak 

 Metode akuntansi 

 Entitas asosiasi : metode 

biaya 

 Entitas anak : metode ekuitas 

Entitas asosiasi adalah suatu entitas, 

termasuk entitas bukan Perseroan 

Terbatas seperti persekutuan, dimana 

investor mempunyai pengaruh signifikan 

dan bukan merupakan entitas anak 

ataupun bagian dalam joint venture. 

Entitas anak adalah suatu entitas yang 

dikendalikan 

oleh entitas induk. Pengendalian adalah 

kemampuan untuk 

mengatur kebijakan keuangan dan 

operasional dari suatu entitas sehingga 

mendapatkan manfaat dari aktivitas 

tersebut. 

Pengendalian dianggap ada jika entitas 

induk memiliki 

baik secara langsung atau tidak langsung 

melalui entitas anak lebih dari setengah 

hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat 

ditunjukkan secara jelas bahwa 

kepemilikan tersebut tidak menunjukkan 

adanya pengendalian. 

Metode akuntansi Entitas asosiasi : 

metode biaya, Entitas anak : metode 

ekuitas 

Investor harus mengungkapkan hal-hal 

berikut: 

Tidak tersedia karena 

tidak memiliki 

investasi pada 

perusahaan lain. 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

(a) kebijakan akuntansi yang digunakan 

untuk investasi pada entitas asosiasi dan 

entitas anak; 

(b) jumlah tercatat investasi pada entitas 

asosiasi dan entitas anak;  

(c) nilai wajar investasi pada entitas 

asosiasi dan entitas anak yang tersedia 

kuotasi harga yang dipublikasikan. 

11 Investasi 

pada Join

t Venture 

 Jointly controlled operation, 

aset, and entity 

 Metode akuntansi 

 Metode konsolidasi 

proporsional 

 Metode ekuitas 

Model nilai wajar (ED PSAK 

12 : PBA/PBO/PBE) kecuali 

metode akuntansi hanya 

menggunakan metode biaya. 

Joint venture adalah perjanjian 

kontraktual dimana dua pihak atau lebih 

menjalankan aktivitas ekonomi yang 

menjadi subyek dari pengendalian 

bersama. Joint venture dapat berbentuk 

pengendalian bersama operasi, 

pengendalian bersama aset, dan 

pengendalian bersama entitas.  

Investor yang mempunyai pengaruh 

signifikan dalam joint venture 

memperlakukan investasinya sesuai 

dengan Bab 12 Investasi pada Entitas 

Asosiasi dan Entitas Anak. 

Tidak tersedia karena 

tidak memiliki 

investasi pada Joint 

Venture 

12 Property 

Investasi 

Metode akuntansi: model biaya Properti investasi adalah properti (tanah 

atau bangunan atau bagian dari suatu 

bangunan atau kedua-duanya) yang 

dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui 

sewa pembiayaan) untuk menghasilkan 

sewa atau untuk kenaikan nilai atau 

kedua-duanya, dan tidak untuk: 

(a) digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa atau untuk 

tujuan administratif; atau  

(b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-

hari.  

Pada saat pengakuan awal, properti 

investasi diukur pada biaya 

perolehannya. Setelah pengakuan awal, 

seluruh properti investasi harus diukur 

pada biaya perolehan dikurang akumulasi 

penyusutan dan kerugian penurunan nilai 

Tidak tersedia karena 

perusahaan tidak 

memiliki property 

Investasi 
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(Lanjutan) 

Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

sebagaimana diatur dalam Bab 15 Aset 

Tetap dan membuat pengungkapan yang 

dipersyaratkan dalam Bab 15. 

13 Aset 

Tetap 

Sama dengan PSAK kecuali:  

 Tidak menggunakan 

pendekatan komponenisasi. 

 Revaluasi diijinkan jika 

dilakukan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. Hal 

ini mengacu ke PSAK 16 

(1994) 

 Tidak perlu review nilai 

residu. 

Aset tetap adalah aset berwujud yang: 

(a) dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau 

jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau 

untuk tujuan administratif; dan  

(b) diharapkan akan digunakan lebih dari 

satu periode. 

Pada saat pengakuan awal, aset tetap 

harus diukur 

sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan 

aset tetap meliputi harga beli, biaya-biaya 

yang dapat diatribusikan langsung untuk 

membawa aset ke lokasi dan kondisi 

yang diinginkan agar aset siap digunakan 

sesuai dengan maksud manajemen, dan 

estimasi awal biaya pembongkaran asset. 

Entitas harus mengalokasikan jumlah 

aset yang dapat disusutkan secara 

sistematis selama umur manfaatnya. 

Metode yang digunakan adalah garis 

lurus dengan tariff 5% per tahun sesuai 

dengan kebijakan pemilik. 

 Aset tetap dihitung 

dari harga perolehan 

 Depresiasi peralatan 

5% per tahun   

14 Aset 

Tidak 

Berwuju

d 

 Prinsip umum untuk 

pengakuan 

 Pengakuan awal, pengukuran 

selanjutnya 

 Amortisasi selama umur 

manfaat atau 10 tahun 

Penurunan nilai  

 Menggunakan metode 

pembelian 

Goodwill dimaortisasi 5 tahun 

atau 20 tahun dengan 

justifikasi manajemen, kecuali 

aset tidak berwujud yang 

diperoleh dari penggabungan 

Aset tidak berwujud adalah aset 

nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik. Suatu aset 

dapat diidentifikasikan jika: 

(a) dapat dipisahkan, yaitu 

kemampuannya untuk menjadi 

terpisah atau terbagi dari entitas dan 

dijual, dialihkan,dilisensikan, disewakan 

atau ditukarkan melalui suatu kontrak 

terkait aset atau kewajiban secara 

individual atau secara bersama; atau 

 

(b) muncul dari hak kontraktual atau hak 

hukumnya lainnya,terlepas apakah hak 

Tidak tersedia karena 

UD Tidak memiliki 

aset tidak berwujud 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

usaha.  

Penurunan nilai tidak diatur. 

 

 

 

tersebut dapat dialihkan atau dapat 

dipisahkan dari entitas atau dari hak dan 

kewajiban lainnya. 

 

Entitas mengukur aset tidak berwujud 

pada awalnya 

sebesar biaya perolehan. Pada 

pengukuran selanjutnya entitas harus 

mengukur aset tidak berwujud pada biaya 

perolehan dikurangi akumulasi amortisasi 

dan akumulasi rugi penurunan nilai.  

Untuk tujuan SAK ETAP, semua aset 

tidak berwujud dianggap mempunyai 

umur manfaat yang terbatas. Umur 

manfaat aset tidak berwujud yang berasal 

dari hak  kontraktual atau hak hukum 

lainnya tidak boleh melebihi periode hak 

kontraktual atau hak hukum tersebut, 

tetapi mungkin lebih pendek tergantung 

pada lamanya periode ekspektasi 

pengunaan aset tersebut. Jika entitas 

tidak mampu mengestimasi umur 

manfaat suatu aset tidak berwujud, maka 

umur manfaatnya dianggap 10 tahun. 

15 Sewa  Tidak mengatur perjanjian 

yang mengandung sewa 

(ISAK 8) 

 Klasifikasi sewa: kombinasi 

IFRS for SMEs dan SFAS 13 

 Laporan keuangan lessee dan 

lessor menggunakan PSAK 

30 (1990): Akuntansi Sewa 

Guna Usaha 

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 

pembiayaan jika sewa mengalihkan 

secara substansial seluruh manfaat dan 

risiko kepemilikan aset. Suatu sewa 

diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika 

sewa tidak mengalihkan secara 

substansial seluruh manfaat dan risiko 

kepemilikan aset. Dalam operasi 

usahanya perusahaan, menyewa sebuah 

bangunan yang digunakan untuk proses 

produksi dan dapat digolongkan ke dalam 

sewa operasi. 

sewa bangunan untuk 

produksi 

16 Kewajiba

n 

diestimas

 Kewajiban diestimasi 

 Kewajiban kontinjensi 

 Aset kontinjensi 

Entitas mengakui kewajiban diestimasi 

jika: 

(a) entitas memiliki kewajiban kini 

Pemberian garansi 

barang (20%). Barang 

yang dikembalikan 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

i dan 

kontinjen

si 

 

sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, 

dan 

(b) kemungkinan (lebih mungkin 

dibandingkan tidak mungkin) terjadi 

bahwa entitas akan disyaratkan untuk 

mentransfer manfaat ekonomis pada saat 

penyelesaian; dan 

(c) jumlah kewajiban dapat diestimasi 

dengan andal 

Pemberian garansi termasuk contoh yang 

disebutkan dalam SAK ATAP terkait 

dengan penerapan persyaratan dari bab 

18 dalam pengakuan dan pengukuran 

kewajiban diestimasi. 

oleh konsumen 

diperbaiki dan 

diserahkan kembali. 

17 Ekuitas  Penjelasan 

 Akuntasi ekuitas untuk badan 

usaha bukan PT 

 Akuntansi ekuitas untuk 

badan usaha berbentuk PT 

 Reorganisasi 

Selisih penilaian kembali Sama 

dengan PSAK, kecuali :  

 Reorganisasi 

 Selisih penilaian kembali 

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik 

dalam entitas harus dilaporkan 

sedemikian rupa sehingga memberikan  

informasi mengenai sumbernya secara 

jelas dan disajikan sesuai dengan 

peraturan perundangan dan akta 

pendirian yang berlaku.  

Akuntansi untuk ekuitas badan usaha 

bukan PT dilaporkan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

untuk badan usaha tersebut dan standar 

akuntansi keuangan yang relevan. 

Modal saham meliputi saham preferen, 

saham biasa dan akun Tambahan Modal 

Disetor. Pos modal lainnya seperti modal 

yang berasal dari sumbangan dapat 

disajikan sebagai bagian dari tambahan 

modal disetor 

Perusahaan ini bukan 

PT, dan modalnya 

tidak terbagi atas 

saham. Harta 

kekayaan 

pribadi pemilik entitas 

terikat pada utang 

piutang usaha pemilik. 

18 Pendapat

an 

 Penjualan barang 

 Penjualan jasa 

 Kontrak konstruksi 

 Bunga, dividen dan royalti 

 

 

Pada SAK ETAP pendapatan yang 

muncul sebagai akibat dari transaksi atau 

kejadian sebagai berikut: 

(a) Penjualan barang (baik diproduksi 

oleh entitas untuk tujuan produksi atau 

dibeli untuk dijual kembali); 

(b) Pemberian jasa; 

 Diperoleh dari 

penjualan hasil 

produksi (cushion) 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

(c) Kontrak konstruksi; 

(d) Penggunaan aset entitas oleh pihak 

lain yang menghasilkan bunga, royalti 

atau dividen. 

Dalam usahanya perusahaan hanya 

mendapat pendapatan dari penjualan 

barang hasil produksi saja. 

19 Biaya 

Pinjaman 

Biaya pinjaman langsung 

dibebankan 

Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya 

lainnya yang timbul dari kewajiban 

keuangan suatu entitas. Biaya pinjaman 

mencakup: 

(a) bunga untuk cerukan bank dan 

pinjaman jangka pendek dan jangka 

panjang; 

(b) amortisasi diskonto atau premium 

yang terkait dengan pinjaman; 

(c) amortisasi biaya tambahan yang 

timbul sehubungan dengan proses 

perjanjian peminjaman; 

(d) beban pembiayaan sesuai dengan 

sewa pembiayaan yang diakui sesuai 

dengan Bab 17 Sewa; 

(e) perbedaan nilai tukar yang timbul dari 

pinjaman dalam mata uang asing dimana 

perbedaan ini dianggap sebagai 

penyesuaian terhadap biaya bunga.  

Entitas harus mengakui seluruh biaya 

pinjaman sebagai beban pada laporan 

laba rugi di periode terjadinya 

Tidak tersedia karena 

perusahaan tidak 

memiliki pinjaman 

yang signikan dan 

berjaka panjang, 

sehingga tidak 

menimbulkan biaya 

pinjaman. 

20 Penuruna

n Nilai 

Aset 

Sama dengan PSAK, kecuali:  

 Ruang lingkup yang meliputi 

semua jenis aset. 

 Tidak mengatur penurunan 

nilai goodwill 

 Ada tambahan penurunan 

nilai untuk pinjaman yang 

diberikan dan piutang yang 

menggunakan PSAK 31: 

Akuntansi Perbankan 

Kerugian penurunan nilai terjadi ketika 

nilai tercatat aset melebihi jumlah yang 

dapat diperoleh kembali. Entitas harus 

mengakui segera kerugian penurunan 

nilai dalam laporan laba rugi.  

Entitas harus mengungkapkan informasi 

yang 

disyaratkan oleh paragraf 22.22 untuk 

setiap kelompok aset berikut: 

(a) pinjaman yang diberikan dan piutang; 

Penurunan nilai aset 

yang terjadi  dalam 

perusahaan hanya 

terdapat dalam  

persediaan dan aset 

tetap.  
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

paragraf 16 dan 17. (b) persediaan; 

(c) aset tetap; 

(d) properti investasi; 

(e) aset tidak berwujud; 

(f) investasi pada entitas asosiasi; 

(g) investasi pada joint venture. 

21 Imbalan 

Kerja 

Sama dengan PSAK, kecuali 

untuk manfaat pasti 

menggunakan PUC (projected 

unit credit) dan jika tidak bisa, 

menggunakan metode yang 

disederhanakan 

Imbalan kerja jangka pendek adalah 

imbalan kerja (selain pesangon 

pemutusan kerja) yang jatuh tempo 

seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah 

akhir periode pekerja memberikan 

jasanya. 

Imbalan pascakerja meliputi program 

iuran pasti dan program imbalan pasti. 

 

Perusahaan hanya 

memberikan gaji 

bulanan sesuai dengan 

UMR dan tidak 

memiliki imbalan 

pascakerja 

22 Pajak 

Penghasil

an 

 Menggunakan tax payable 

concept 

 Tidak ada pengakuan dan 

pengukuran pajak tangguhan 

Untuk tujuan ini, pajak penghasilan 

termasuk seluruh 

pajak domestik dan luar negeri sebagai 

dasar penghasilan kena pajak. Pajak 

penghasilan juga termasuk pajak, 

misalnya pemungutan dan pemotongan 

pajak, yang terutang oleh entitas anak, 

entitas asosiasi atau joint venture atas 

distribusi ke entitas pelapor. 

Entitas harus mengakui kewajiban atas 

seluruh pajak penghasilan periode 

berjalan dan periode sebelumnya yang 

belum dibayar. Jika jumlah yang telah 

dibayar untuk periode berjalan dan 

periode sebelumnya melebihi jumlah 

yang terutang untuk periode tersebut, 

entitas harus mengakui kelebihan 

tersebut sebagai aset. 

Pajak penghasilan 

dilaporkan nihil 

23 Mata 

Uang 

Pelapora

n 

Sama dengan PSAK Mata 

Uang Pelaporan  

 Mata uang fungsional 

 Pelaporan transaksi mata 

uang asing dalam mata uang 

fungsional 

Laporan keuangan dimaksudkan untuk 

memberikan 

informasi finansial tentang kinerja, posisi 

keuangan, dan arus kas entitas. Laporan 

keuangan dihasilkan dari catatan 

akuntansi entitas, sehingga mata uang 

Mata uang fungsional 

adalah rupiah dan 

tidak ada kegiatan 

ekspor impor 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

 Perubahan mata uang 

fungsional  

(Pada prinsipnya sama) 

yang digunakan dalam catatan akuntansi 

adalah mata uang yang digunakan dalam 

laporan keuangan. Dengan konsep ini, 

prosedur pengukuran kembali dari 

catatan akuntansi laporan keuangan atau 

penjabaran laporan keuangan tidak 

diperlukan lagi, karena pada hakikatnya 

laporan keuangan telah disajikan pada 

mata uang fungsionalnya. 

24 Peristiwa 

setelah 

akhir  

periode 

pelapora

n 

 Peristiwa yang memerlukan 

penyesuaian 

 Peristiwa yang tidak 

memerlukan penyesuaian 

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan 

adalah peristiwa-peristiwa, baik 

menguntungkan maupun tidak 

menguntungkan, yang terjadi setelah 

akhir periode pelaporan sampai dengan 

tanggal penyelesaian laporan keuangan. 

Ada dua jenis peristiwa setelah akhir 

periode pelaporan, yaitu: 

(a) Peristiwa yang memberikan bukti atas 

suatu kondisi yang telah terjadi pada 

akhir periode pelaporan (peristiwa setelah 

akhir periode pelaporan yang 

memerlukan penyesuaian). 

(b) Peristiwa yang mengindikasikan 

timbulnya suatu kondisi setelah akhir 

periode pelaporan (peristiwa setelah akhir 

periode pelaporan yang tidak 

memerlukan penyesuaian) 

Sewa gedung biasanya dibayar dimuka 

per bulan Juli oleh perusahaan, sehingga 

setelah tanggal neraca memerlukan 

penyesuaian atas pembayaran sewa 

gedung. 

Sewa gedung dibayar 

dimuka untuk proses 

produksi 

25 Pengung

kapan 

pihak-

pihak 

yang 

mempun

yai hubu

 Pengertian pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan 

istimewa 

 Pengungkapan 

Dalam konteks SAK ETAP, pihak-pihak 

berikut tidak dianggap sebagai pihak-

pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa: 

(a) dua entitas yang memiliki satu 

direktur atau anggota personel 

manajemen kunci secara umum, tetapi 

Dalam operasi 

usahanya tidak ada 

transaksi dari pihak-

pihak yang 

mempunyai hubungan 

istemewa 
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Tabel 2. Pembahasan Elemen-Elemen SAK ETAP 

No 
Elemen 

 

SAK ETAP 

(Wirahardja dan Wahyuni, 

2009) 

Pembahasan ETAP 

Penerapan pada  

UKM Obyek Penelitian 

ngan 

istimewa 

tidak memenuhi ketentuan (d) dan (f) 

dalam definisi “pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa” (lihat daftar istilah). 

(b) dua venturer karena mereka berbagi 

pengendalian bersama atas joint venture. 

(c) pihak-pihak berikut dalam 

pelaksanaan urusan normal dengan 

entitas (meskipun pihak-pihak tersebut 

dapat memengaruhi kebebasan entitas 

atau ikut serta dalam proses pengambilan 

keputusan): 

(i) penyandang dana; 

(ii) serikat dagang; 

(iii) entitas pelayanan umum; dan 

(iv) departemen dan instansi 

pemerintah. 

(d) pelanggan, pemasok, pemilik hak 

waralaba (franchisor), 

distributor atau agen umum yang mana 

entitas mengadakan transaksi usaha 

dengan volume signifikan, semata-mata 

berdasar atas akibat ketergantungan 

ekonomi.  

Transaksi pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa 

adalah pengalihan sumber daya, jasa atau 

kewajiban antar 

pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa, terlepas dari harga yang 

dibebankan 

27 Ketentua

n 

Transisi 

 Retrospektif atau prospektif 

(jika tidak praktis) yang 

diterapkan secara prospective 

catchup (dampak ke saldo 

laba) 

 Perpindahan dari dan ke 

SAK ETAP 

Entitas menerapkan SAK ETAP secara 

retrospektif, namun jika tidak praktis, 

maka entitas diperkenankan untuk 

menerapkan SAK ETAP secara 

prospektif 

 

Perusahaan belum 

pernah membuat 

laporan keuangan 

sebelumnya.  
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Berdasarkan dari data yang telah diperoleh, langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun 

laporan keuangan adalah: 

a. Menentukan periode fiskal 

Periode fiskal yang digunakan adalah periode satu tahunan dimulai 1 Januari. Periode 

yang dipilih disesuaikan dengan periode fiskal perpajakan untuk mempermudah 

pengusaha memenuhi kewajiban pajak. 

b. Membuat neraca awal 

Sebelum membuat neraca awal, terlebih dahulu dilakukan identifikasi tentang keadaan 

keuangan UKM pada akhir tahun. Dari data yang diperoleh dibuat daftar nama akun 

sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan yang sering dilakukan oleh UKM tersebut. 

Pada gambar 1 dapat dilihat daftar transaksi dan akun yang terlibat. 

 

 
Gambar 1. Daftar transaksi dan akun-akun yang terlibat  

 

Jika ingin membuat neraca awal dengan periode fiskal baru maka harus diiinputkan secara 

manual saldo akhir dari periode fiskal sebelumnya. Tampilan neraca awal pada Ms Excel 

dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Tampilan neraca awal pada Ms Excel 

c. Membuat jurnal 

Proses penjurnalan dilakukan untuk menuliskan semua transaksi yang terjadi. Transaksi 

ini akan mempengaruhi dua atau lebih akun yang ada di bagian debet dan kredit. Dalam 

pembuatan jurnal memerlukan data saldo awal masing-masing akun. Pada jurnal ini terdapat 

beberapa komponen yang tersedia antara lain: 

 Judul jurnal yang terdiri dari nama UKM dan tanggal periode jurnal. 

 Tanggal transaksi yang menginformasikan kapan transaksi yang dicatat terjadi. 

 Kolom jenis transaksi digunakan untuk mencatat kegiatan yang terjadi selama periode 

tertentu. Pada kolom ini sudah disediakan beberapa pilihan jenis transaksi yang 

mungkin terjadi dalam aktifitas usaha, pengguna cukup memilih tanpa mengetik 

manual. 

 Kolom keterangan digunakan untuk memberikan catatan tambahan, misalnya : nama 

pemasok, syarat pembelian, dan syarat pembayaran 

 Kolom nominal berfungsi untuk mencatat jumlah nominal setiap transaksi 

 Kolom debet dan kolom kredit,masing-masing  terdapat dua kolom yaitu nama akun 

dan nominal yang  akan terisi secara otomatis saat kolom jenis transaksi dan kolom 

nominal dinputkan 

Format kolom jurnal pada Ms Excel dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Tampilan Jurnal pada Ms Excel 

 

d. Memposting ke buku besar 

Buku besar disusun untuk mempermudah melihat transaksi secara rinci per akunnya 

sesuai dengan penjurnalan yang dilakukan sebelumnya.  

Buku besar dibuat untuk mempermudah saat melihat transaksi-transaksi secara rinci per 

akunnya. Data dalam buku besar ini merujuk dari neraca awal dan jurnal, sehingga data dalam 

buku besar tidak ditulis secara manual karena secara otomatis akan muncul saat neraca awal 

dan jurnal diisikan.  Bagian-bagian dari buku besar antara lain: 

 Kolom  keterangan yang terdiri dari nama akun, saldo awal, dan saldo normal 

 Saldo awal, merupakan informasi awal dari sebuah akun yang diperoleh dari sheet 

saldo awal 

 Kolom tanggal, otomatis akan keluar ketika memilih nama akun 

 Kolom uraian,  otomatis akan keluar ketika memilih nama akun dan isinya sama 

seperti kolom keterangan pada jurnal 

 Kolom debet dan kredit, merupakan kolom nilai transaksi yang dilakukan per transaksi 

yang merujuk pada saldo awal dan jurnal, debet  atau kredit yang terisi sesuai dengan 

nama akun yang dipilih di atas. 

 Kolom saldo akhir, merupakan hasil perhitungan otomatis dari saldo awal dengan 

transaksi-transaksi yang tertulis di jurnal sesuai dengan nama akun. 

Tampilan buku besar dalam Ms Excel dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Tampilan Buku Besar pada Ms Excel 

 

e. Menyusun laporan keuangan 

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dengan menggunakan dasar akrual 

yaitu mencatat transaksi-transaksi atau mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya 

dan bukan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan. 

(i) Membuat neraca. 

Neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh 

UKM ini pada periode Januari – Desember 2011.  

Di dalam neraca tidak terdapat pos properti investasi, aset tidak berwujud, dan kewajiban 

diestimasi. Hal ini dikarenakan perusahaan ini tidak melakukan sewa gedung untuk 

perkantoran maupun produksi. Perusahaan menjalankan usahanya di rumah tinggal yang 

merangkap tempat usaha, dan tidak memiliki aset tidak berwujud. 

Di dalam neraca juga tidak terdapat pos kewajiban diestimasi. Jika saat penjualan 

ditemukan kerusakan pada barang, maka pihak pelanggan akan mengembalikan kepada 

perusahaan untuk diperbaiki kembali. 

 

Aset Lancar 

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

a. diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka 

waktu siklus operasi normal entitas;  

b. dimiliki untuk diperdagangkan; 

c. diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau  

d. berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau 

digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan. 
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Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi  

normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 

bulan.  

 

Kewajiban Jangka Pendek 

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: 

a. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; 

b. dimiliki untuk diperdagangkan;  

c. kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau  

d. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban 

setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang. 

 

Kas 

Kas diukur dari saldo akhir per 31 Desember 2011. Terdiri dari kas di tangan dan kas 

di bank. Kas di tangan digunakan untuk membiayai operasional usaha, sedangakan kas di 

bank digunakan sebagai cadangan dan pembayaran utang melalui bank.  

 

Piutang  

Perusahaan menerima pendapatan berupa kas setelah pesanan diterima oleh pihak 

pelanggan berdasarkan pesanan. Sehingga piutang yang dimiliki perusahaan adalah piutang 

jangka pendek yang menyebabkan pos piutang pada neraca besarnya adalah nol. Jika 

penyerahan barang dilakukan sebelum tanggal neraca tetapi pembayaran dilakukan setelah 

tanggal neraca maka pos piutang usaha pada neraca akan terisi. 

 

Persediaan 

Perusahaan memiliki persediaan saat menerima order dari pelanggan, dan jumlah 

persediaan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam membuat pesanan. 

Sehingga tidak mungkin perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang besar. Bahan 

pokok dalam produksi usaha  ini adalah busa, kan, dan dakron. 

Dalam SAK ETAP seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan 

dihitung dalam akun persediaan dan metode yang digunakan untuk menghitung persediaan 

adalah metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO.  

 

Properti Investasi 

Perusahaan tidak memiliki properti investasi dalam bentuk rumah maupun tanah. Jadi 

dalam neraca akun ini bernilai nol. 

 

Aset Tetap 

Aset tetap diperoleh dari selisih biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan tanpa 

memperhitungkan nilai residu, karena SAK ETAP tidak mengatur tentang adanya nilai 

residu. Metode penyusutan yang diperbolehkan oleh SAK ETAP adalah metode garis 
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lurus. Sesuai dengan pertimbangan pemilik, peralatan memiliki  tarif depresiasi 5% per 

tahun. Perusahaan memiliki peralatan berupa mesin potong, mesin jahit, mesin obras, dan 

mesin pres.  

 

Aset Tidak Berwujud 

Perusahaan tidak memiliki aset tidak berwujud. Jadi dalam neraca akun aset tidak 

berwujud bernilai nol. 

 

Utang Usaha 

Dalam membiayai operasional usahanya, Perusahaan tidak lepas dari pembiyaan yang 

berasal dari hutang usaha. Utang yang sering terjadi adalah utang usaha terhadap 

pelanggan selaku pemesan dalam wujud bahan mentah pokok. Utang yang ada lebih 

bersifat utang jangka pendek karena perusahaan selalu membayar utang usahanya setelah 

menerima pendapatan sehingga menyebabkan pos hutang usaha pada neraca nol. Kecuali 

jika utang dilakukan sebelum tanggal neraca tetapi pelunasannya dilakukan setelah tanggal 

neraca maka pos utang usaha pada neraca akan terisi.  

 

Kewajiban diestimasi 

Kewajiban diestimasi digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan garansi produk 

sesuai dengan termin perjanjian dimana pembiayaan garansi diambil dari kas. Tetapi dalam 

SAK ETAP jaminan garansi harus diakui sebesar estimasi terbaik dari biaya garansi untuk 

memperbaiki produk yang terjual. 

Unsur-unsur yang terdapat pada neraca yang disusun adalah:  

 Judul neraca, yang terdiri dari nama UKM dan tanggal periode neraca yang diisikan 

secara manual. 

 Akun-akun aset dan kewajiban. Akun-akun dalam aset dan kewajiban sesuai dengan 

aturan minimal yang syaratkan oleh SAK ETAP 

 Kolom tahun fiskal 2010 berisikan nominal dari setiap akun aset dan kewajiban yang 

terisi secara otomatis merujuk pada sheet saldo awal. Tahun fiskal 2010 menjadi dasar 

perhitungan neraca untuk periode fiskal berikutnya.  

 Kolom penyesuaian, terisi secara otomatis merujuk pada saldo akhir setiap akun pada 

buku besar. 

 Kolom tahun fiskal 2011, terisi secara otomatis dan diperoleh dari perhitungan kolom 

tahun fiskal 2010 dan kolom penyesuaian. 

Tampilan Ms Excel neraca dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Tampilan Neraca pada Ms Excel 

 

(ii) Menyusun laporan laba rugi dan saldo laba 

SAK ETAP mengijinkan entitas untuk menyajikan laba rugi dan saldo laba menggantikan 

laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal 

dari laba rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan 

akuntansi. Sebagaimana dijelaskan dalam SAK ETAP paragraph 3.13, “Jika entitas hanya 

mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi 

kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan 

disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti 

laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas” 

Laporan laba rugi dan saldo laba suatu periode menunjukan kinerja keuangan perusahaan 

selama periode tersebut. Dimana pos-pos minimal mencakup saldo laba pada awal periode 

pelaporan, pendapatan, beban, bagian laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas, laba 

atau rugi bersih, dan saldo laba akhir periode pelaporan (total ekuitas).  

Pada laporan laba rugi dan saldo laba terdapat unsur-unsur sebagai berikut  

 Judul laporan laba rugi dan saldo laba, yang terdiri dari nama UKM dan tanggal 

periode laporan laba rugi dan saldo laba yang diisikan secara manual. 

 Pos  modal pemilik, merupakan saldo akhir pada tahun fiskal sebelumnya yang terisi 

secara otomatis sesuai dengan sheet saldo awal 

 Kolom yang memuat akun-akun yang terpengaruh di dalam laporan laba rugi, yaitu 

pendapatan dan akun beban.  
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 Kolom tahun fiskal 2010 berisikan nominal dari setiap akun pendapatan dan beban 

yang terisi secara otomatis merujuk pada sheet saldo awal. Tahun fiskal 2010 

menjadi dasar perhitungan labarugi untuk periode fiskal berikutnya.  

 Kolom penyesuaian, terisi secara otomatis merujuk pada saldo akhir setiap akun pada 

buku besar, kecuali pos persediaan akhir nilainya diambil dari saldo akhir kartu 

persediaan. 

 Kolom tahun fiskal 2011, terisi secara otomatis dan diperoleh dari perhitungan 

kolom tahun fiskal 2010 dan kolom penyesuaian. 

 Pada kolom pajak  diisi secara manual 

 Laba kotor merupakan hasil selisih dari penjualan dengan beban pokok penjualan. 

Beban pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian 

kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. 

 Laba sebelum pajak merupakan hasil selisih dari laba kotor dengan beban usaha. 

Yang termasuk beban usaha adalah beban gaji, beban telepon, air dan listrik, serta 

beban penyusutan peralatan. 

 Laba bersih diperoleh dari selisih laba sebelum pajak dengan pajak PPH. 

 Modal pemilik awal ditambah laba bersih maka akan diperoleh saldo laba tahun 

fiskal 2011. 

Tampilan laporan laba rugi dan saldo laba pada Ms Excel dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Tampilan Laba Rugi dan Saldo Laba pada Ms Excel 

 

(iii) Menyusun laporan arus kas 

Laporan arus kas memberikan informasi perubahan secara historis atas kas dan setara kas, 

yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam SAK ETAP menganjurkan laporan arus kas dibuat 

dengan metode tidak langsusng.  

Dalam operasi usahanya, perusahaan ini jarang memiliki aktifitas investasi dan 

pendanaan. Hal ini disebabkan karena lingkup usaha yang kecil, sehingga perusahaan 

memaksimalkan aset yang sudah ada dan tidak memiliki instrumen keuangan yang kompleks 

seperti saham dan obligasi. 

Tampilan Laporan Arus Kas pada Microsoft Excel dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Tampilan Laporan Arus Kas pada Microsoft Excel 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) 

Kendala-kendala dalam pembuatan laporan keuangan antara lain kurangnya sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan serta kurangnya 

waktu yang difokuskan untuk membuat laporan keuangan karena waktu yang ada lebih 

difokuskan pada kegiatan operasional usaha; dan (2) Aplikasi Microsoft Excel dengan formula 

yang telah dirancang dapat mempermudah UKM dalam menghasilkan laporan keuangan 

berbasis SAK ETAP. 

 

Saran  

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan 

UKM untuk: (1) Disiplin menyediakan waktu untuk mencatatkan setiap transaksi dalam 

jurnal; (2) Mendokumentasikan bukti-bukti transaksi dengan rapi agar pada saat pencatatan 

tidak ada bukti transaksi yang hilang atau terselip; (3) Menyediakan sarana prasarana yang 

mendukung dalam penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini komputer dengan aplikasi 
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pendukungnya. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang lebih akurat dengan 

menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel maka: (a) Pencatatan transaksi dalam jurnal 

dilakukan rutin, agar tidak ada transaksi yang terlewatkan; (b) Saat menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel perlu diperhatikan pos-pos yang harus diisikan secara manual, yaitu saldo 

pada neraca awal pada awal tahun, PPh pada laporan laba rugi dan perhitungan depresiasi aset 

tetap pada akhir tahun; (c) Kartu utang piutang perlu diisi dengan lengkap meskipun 

berjangka pendek karena berfungsi sebagai alat kontrol keuangan; dan (d) Kartu persediaan 

perlu diisikan dengan lengkap. 
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