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dapat diselesaikan. Buku panduan ini merupakan kolaborasi 
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Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).  
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telah memberikan bantuan baik secara materi maupun moril 
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Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberi Izin untuk 
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BAB I   
LAPORAN KEUANGAN 

 
1.1  Pendahuluan 

Secara konsep atau teori terdapat beberapa pendapat 
mengenai pengertian laporan keuangan menurut beberapa 
ahli, diantaranya Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 
(2002), mengatakan bahwa Laporan Keuangan adalah laporan 
yang diharapkan bisa memberikan informasi mengenai 
perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, 
seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran 
yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. 
Kemudian menurut Sadeli (2002) bahwa Laporan keuangan 
adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi 
historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, 
mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk 
membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat 
bagi pemakai informsi tersebut.  

Pengertian lainnya menurut Munawir (2004) Laporan 
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 
antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan-
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut.  

Menurut Sofyan S. Harahap (2006), laporan keuangan 
adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan 
hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 
waktu tertentu. 

Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam 
suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus 
akuntansi, tetapi  juga diolah  sedemikian  rupa dan  diringkas  
sehingga  dapat  memberikan  informasi  finansial  yang 
signifikan dalam pengambilan keputusan (Kieso, 2014). 

Dari beberapa pengertian laporan keuangan menurut 
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ahli di atas, maka IAI (2015) menyempurkan pengertiannya 
menjadi ; Laporan keuangan adalah suatu penyajian 
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 
daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 
informasi mengenai entitas yang meliput asset, laibilitas; 
ekuitas; pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 
kerugian; kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik; dan arus kas. Informasi 
tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam 
catatan atas laporan keuangan, membantu  pengguna laporan 
terhadap arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal 
waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. (IAI, 
2015). 

 
1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan yaitu 
menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 
pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan 
ekonomi. Mrnutut Syafri (2008), Laporan Keuangan adalah 
output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan 
keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 
pemakainya sabagai salah satu bahan dalam proses 
pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, 
laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau 
accountability. Sekaligus mengambarkan indikator kesuksesan 
suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk 
memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada 
saat tertentu maupun pada periode tertentu. Menurut Kasmir 
(2008) terdapat 8 tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 
keuangan, yaitu :  1) memberikan informasi tentang jenis dan 
jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 
2) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 
dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 3) 
memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 
yang diperoleh pada suatu periode tertentu; 4) memberikan 
informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 5) 
memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 
terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 6) 
memberikan informasi tentang kinerja manajemen 
perusahaan dalam suatu periode; 7) memberikan informasi 
tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; dan 8) 
memberikan informasi keuangan lainnya.   

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) menjelaskan bahwa 
tujuan laporan keuangan antara lain berikut ini ; 1) 
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi, 2) laporan keuangan 
disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 
besar pemakainya yang secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan 3) laporan 
keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen 
atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang 
di percayakan kepadanya. 

 
1.3  Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang 
bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena laporan 
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keuangan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 
pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan 
keuntungan. Laporan kuangan disajikan kepada banyak pihak 
yang berkepentingan termasuk manajemen, kreditur, 
pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Pemakai laporan 
keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, 
karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha 
lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga 
lainnya, dan masyarakat yang membutuhkan laporan 
keuangan tersebut.  
 
1.4  Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, Weygant & Warfield (2014) laporan 
keuangan  yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 
berikut ini; a. Neraca (Balace Sheet), b. Laporan Laba Rugi 
(Income Statement), c. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement), 
d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan e.  Catatan Atas Laporan 
Keuangan 

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 08, disebutkan bahwa 
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-
komponen berikut ini:  a) laporan posisi keuangan pada akhir 
periode;  b) laporan laba rugi komprehensif selama periode  
c) laporan perubahan ekuitas selama periode;  d) laporan arus 
kas selama periode;  e) catatan atas laporan keuangan, berisi 
ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi 
penjelasan lainnya; dan  f) 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, atau ketika 
entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
 
1.5  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang 
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 
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penggunanya. Ciri khas yang membuat informasi dalam 
laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat 
atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan 
tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) 
relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat 
dipahami. (IAI, 2015). 

Relevan dapat diartikan sebagai bersangkut-paut; 
berguna secara langsung (KKBI,1996), suatu laporan 
keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 
masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 
relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

Ada beberapa persyaratan bila suatu informasi 
dianggab relevan bila : 1) Memiliki manfaat umpan balik 
(feedback value), informasi memungkinkan pengguna untuk 
menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di  masa lalu, 
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), informasi dapat 
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, 3) 
Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, dan 
4) Lengkap, informasi akuntansi keuangan disajikan 
selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 
memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 
dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 
dicegah. 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 
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menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
Informasi yang andal memenuhi karakteristik; 1) penyajian 
jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 
wajar dapat diharapkan untuk disajikan, 2) dapat diverifikasi 
(verifiability) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 
simpulan yang tidak berbeda jauh, 3) netralitas informasi 
diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 
secara internal maupun secara eksternal. Perbandingan secara 
internal adalah analisa yang dilakukan oleh mereka yang bisa 
mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci 
mengenai suatu perusahaan. Analisa demikian terutama 
dilakukan oleh manajemen dalam mengukur efisiensi usaha 
dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi 
keuangan. Bagi seorang penganalisa intern, selain laporan-
laporan keuangan yang diumumkan pada publik, juga tersedia 
laporan-laporan intern yang biasa tidak diumumkan dan 
hanya dipakai untuk maksud-maksud intern. Perbandingan 
secara eksternal adalah analisa perkembangan data keuangan 
dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna 
mengetahui kekuatan aatu kelemahan keuangan perusahaan 
yang bersangkutan. Analisis ini terdiri dari Comparative 

statements dan Index Number Series. 
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Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna. Untuk itu, pengguna laporan keuangan 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas 
kegiatan dan lingkungan operasi entitas atau perusahaan 
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk 
mempelajari informasi yang dimaksud.  

 
1.6  Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan 
suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 
digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut 
(IAI, 2015). Menurut Rosdiana (2011) kualitas laporan 
keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang 
disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. 
Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar 
pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang 
berkepentingan. Kualitas laporan keuangan  dilihat dari 
seberapa jauh dan lengkapnya catatan keuangan yang 
disiapkan sampai membentuk laporan keuangan, kedisiplinan 
dalam mencatat setiap transaksi (tidak ada transaksi yang 
terlewatkan dari catatan akuntansi), komponen laporan 
keuangan dan standar akuntansi yang dipakai. 
 
1.7  Pentingnya Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 
informasi posisi keuangan, kinerja keuangan serta 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. 
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 
dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban 
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manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.   
 

1.8  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan 
Keuangan 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau 
derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam 
bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan 
teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau 
jasa yang dihasilkan. Menurut Iman Mulyana (2010) “Kualitas 
diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur 
berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui 
pemeriksaan”. 

Indra Bastian (2009) menyatakan bahwa kualitas 
keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: 
1) dapat dipahami, 2) relevan, 3) materialitas, 4) 
keandalan/reliabilitas, 5) penyajian jujur, 6) substansi 
mengungguli bentuk, 7) netralitas, 8) pertimbangan sehat, 9) 
kelengkapan, dan 10) dapat dibandingkan. Untuk menyusun 
laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem 
informasi manajemen sangat disarakan untuk mengurangi 
ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan 
laporan. 

Rudiantoro dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa 
terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi 
persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan/akuntansi 
dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya 
usaha seperti jenjang pendidikan terakhir, latar belakang 
pendidikan, ukuran usaha, serta lama usaha berdiri. Berikut 
penjelasan masing-masing yang mempengaruhi perpsepsi 
tersebut; 
1. Jenjang Pendidikan, dalam undang-undang Sisdiknas 

No. 20 tahun 2003, Bab IV Pasal 14 yang menyata- kan 
bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan  menengah,  serta  
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pendidikan tinggi. Jenis pendidikan tersebut men- 
cakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 
vokasi, keaga- maan, dan khusus. Jalur jenjang dan 
jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah, pe- merintah daerah, dan masyarakat. 

2. Latar belakang pendidikan, UU sisdiknas tahun 2003 
juga menjelaskan pendidikan nasional berfungsi  
mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak 
serta perada- ban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk mengem- bangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggungjawab  (Pasal  3  UU  
RI No. 20 tahun 2003). Latar belakang pendidikan 
dimaksud adalah latar be- lakang pendidikan formal 
dalam men- gambil kompetensi atau kejuruan. 

3. Ukuran usaha, menurut Holmes dan Nicholls dalam 
Grace (2003) mendefinisikan ukuran perusahaan 
merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 
usa- hanya dengan melihat total asset, berapa jumlah 
karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pen- 
dapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 
akuntansi. 

4. Lama usaha berdiri, menurut (Murniati, 2002) lama 
usaha dalam hal ini adalah lamanya  suatu  UMKM   
berdiri  atau umur UMKM semenjak usaha tersebut 
berdiri sampai pada saat penulis melakukan  penelitian  
ini.   
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BAB II   
STANDAR AKUNTANSI ENTITAS MIKRO KECIL  

DAN MENENGAH 
 
2.1  Ruang Lingkup 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas mikro, 
kecil, dan menengah (EMKM) dimaksudkan untuk 
digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.  Entitas 
mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas 
publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria 
usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 
setidak- tidaknya selama dua tahun berturut-turut. 

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak 
memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika 
otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun 
laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. 
 
a.  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan 
informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas 
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak 
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk 
memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut 
meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor 
maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan 
keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban 
manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
 
b.  Posisi Keuangan 

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi 
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mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal 
tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-
unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas 
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari 
mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 
diperoleh oleh entitas. 

b) Liabilitas  adalah  kewajiban  kini  entitas  yang  timbul  
dari  peristiwa  masa  lalu,  yang penyelesaiannya 
mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang 
mengandung manfaat ekonomi. 

c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah 
dikurangi seluruh liabilitasnya. 

 
c.  Aset 

Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi 
aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas kepada 
entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan 
maupun pelepasan aset. Beberapa  aset  memiliki  wujud,  
sementara  beberapa  aset  tidak  memiliki  wujud  (tak 
berwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk 
menentukan keberadaan aset. 
 
d.  Liabilitas 

Karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas 
memiliki kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk 
melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat 
berupa kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif. 
Kewajiban hukum dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 
konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan 
perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang 
timbul dari tindakan entitas ketika:  

a) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah 
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dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, 
entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain 
bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; 
dan  

b) akibatnya, timbul ekspektasi kuat dan sah dari pihak lain 
bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab 
tersebut. 

 
Penyelesaian  kewajiban  saat  ini  biasanya  melibatkan  

pembayaran  kas,  penyerahan  aset selain kas, pemberian 
jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan 
kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan 
cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan 
haknya. 
 
e.  Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah 
dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim 
atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh 
liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, 
yang tidak memenuhi definisi liabilitas. 
 
f.  Kinerja 

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari 
informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode 
pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-
unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi 
selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk 
atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang 
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 
kontribusi penanam modal. 

b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi 
selama periode pelaporan  dalam bentuk arus kas keluar 
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atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang 
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 
diseBagiankan oleh distribusi kepada penanam modal. 

 
Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba 

rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan 
liabilitas. Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas 
lebih lanjut dalam paragraf 2.24 dan 2.25. 
 
g.  Penghasilan 

Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan 
keuntungan (gains). 

a) Pendapatan  adalah  penghasilan  yang  timbul  dalam  
pelaksanaan  aktivitas  entitas  yang normal,  yang  
dikenal  dengan  berbagai  sebutan,  misalnya:  
penjualan,  imbalan,  bunga, dividen, royalti, dan 
sewa. 

b) Keuntungan mencerminkan akun lain yang 
memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk 
dalam kategori pendapatan, misalnya: keuntungan 
dari pelepasan aset. 

 
h.  Beban 

Beban mencakup beban yang timbul dalam 
pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. 

a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas 
yang normal meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, 
upah, dan penyusutan. 

b) Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi 
definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori 
beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang 
normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset. 
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i.  Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses 

pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau 
laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur 
sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 dan 2.8, dan 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat 
dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari 
entitas; dan 

b) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan 
andal. 

 
j.  Manfaat Ekonomi Masa Depan 

Kriteria pengakuan mengacu pada saat dapat dipastikan 
bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan 
akun tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. 
Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran 
manfaat ekonomi masa depan dilakukan  atas  dasar  bukti  
yang  terkait  dengan  kondisi  yang  tersedia  pada  akhir  
periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. 
Penilaian itu dibuat secara individu untuk akun- akun yang 
signifikan secara individual dan secara kelompok dari suatu 
populasi besar untuk akun-akun yang tidak signifikan secara 
individual. 
 
k.  Keandalan Pengukuran 

Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah 
adanya biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak 
kasus, biaya suatu akun dapat diukur dengan andal. Dalam 
kasus lainnya, biaya tersebut harus diestimasi. Jika 
pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka akun 
tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi 
keuangan atau laporan laba rugi. 
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2.2  Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang 

untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di 
dalam laporan keuangan. 

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK 
EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah 
sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk 
memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis 
suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang 
diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan 
untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. 
 
a.  Materialitas 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan 
materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (omission) 
atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) akun-akun 
laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri 
maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 
pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada 
ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau 
kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan 
keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan 
atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. 
 
b.  Prinsip Pengakuan Dan Pengukuran Pervasif 

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, 
liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK EMKM 
didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka 
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal 
tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK EMKM 
untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas 
mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep 
pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di 
dalam bagian 2 ini. 
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c.  Asumsi Dasar Dasar Akrual 
Entitas menyusun laporan keuangan dengan 

menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual,  akun-akun  
diakui  sebagai  aset,  liabilitas,  ekuitas,  penghasilan,  dan  
beban  ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan 
untuk masing-masing akun-akun tersebut. 
 
d.  Kelangsungan Usaha 

Pada  saat  menyusun  laporan  keuangan,  manajemen  
menggunakan  ED  SAK  EMKM dalam membuat penilaian 
atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa 
depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai 
kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud 
melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau 
tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal 
tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan 
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas 
mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai 
kelangsungan usaha. 
 

e.  Konsep Entitas Bisnis 
Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan 

konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan 
usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 
hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus 
dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut 
maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang 
berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari 
transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi 
entitas lainnya. 

 

f.  Pengakuan dalam Laporan Keuangan  
Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika 

manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan 
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mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya 
yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam 
laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang 
tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun 
pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut 
menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. 
 

g.  Liabilitas 
Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika 

pengeluaran sumber daya yang mengandung  manfaat  
ekonomi  dipastikan  akan  dilakukan  untuk  menyelesaikan  
kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat 
diukur secara andal. 
 

h.  Penghasilan 
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika 

kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan 
dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi 
dan dapat diukur secara andal. 
 
i.  Beban 

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan 
manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan 
penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat 
diukur secara andal. 
 
j.  Saling Hapus 

Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan 
dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau 
diizinkan oleh SAK EMKM.  

Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli 
dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan 
dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan 
mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat 
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aset tetap dan beban penjualan terkait. 
 
2.3   Penyajian Laporan Keuangan 

Bagian ini menjelaskan penyajian wajar dari laporan 
keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian 
laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. 
 
a.  Penyajian Wajar 

Penyajian  wajar  mensyaratkan  penyajian  jujur  atas  
pengaruh  transaksi,  peristiwa,  dan kondisi lain yang sesuai 
dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, 
penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Bagian 2 Konsep 
dan Prinsip Pervasif. Pengungkapan diperlukan ketika 
kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak 
memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari 
transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja 
keuangan entitas. 

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas 
untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan: 

a) relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna 
untuk proses pengambilan keputusan. 

b) representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau 
secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari 
kesalahan material dan bias. 

c) keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan 
entitas dapat dibandingkan antar periode untuk 
mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 
keuangan. Informasi dalam laporan keuangan  entitas  
juga  dapat  dibandingkan  antar  entitas  untuk  
mengevaluasi  posisi  dan kinerja keuangan. 

d) keterpahaman:  informasi  yang  disajikan  dapat  
dengan  mudah  dipahami  oleh  pengguna. Pengguna   
diasumsikan   memiliki   pengetahuan   yang   memadai   
serta   kemauan   untuk mempelajari informasi tersebut 
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dengan ketekunan yang wajar. 
 
b.  Kepatuhan Terhadap SAK EMKM 

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap 
SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa 
kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam 
catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat 
mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh 
terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut 
telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK 
EMKM. 
 
c.  Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan 
pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi 
komparatifnya. 
 
d.  Penyajian Yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan 
keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, 
kecuali: 

a) telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi 
entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi 
akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan 
penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan 
kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi 
dalam Bagian 7. 

b) Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; atau SAK 
EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. 

Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan 
keuangan diubah karena penerapan paragraf 3.6 di atas, maka 
entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika 
reklasifikasi tidak praktis. 
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e.  Informasi Komparatif 
Kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM, entitas 

menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode 
sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam 
laporan keuangan periode berjalan. 
 
f.  Laporan Keuangan Lengkap 

Laporan keuangan minimum terdiri dari: a)  Laporan 
posisi keuangan pada akhir periode; b)  Laporan laba rugi 
selama periode; c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi 
tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. 

Karena paragraf 3.8 mensyaratkan jumlah komparatif, 
maka laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas 
menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan 
keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan 
yang terkait. 
 
g.  Identifikasi Laporan Keuangan 

Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan 
keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, 
entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan 
diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang 
disajikan: a) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan; b) Tanggal akhir periode pelaporan dan 
periode laporan keuangan; c) Rupiah sebagai mata uang 
penyajian; dan d) Pembulatan angka yang digunakan dalam 
penyajian laporan keuangan. 
 
2.4  Laporan Posisi Keuangan 

Bagian ini mengatur informasi yang disajikan di dalam 
laporan posisi keuangan dan bagaimana menyajikannya. 
Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, 
liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. 
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a.  Informasi Yang Disajikan 
Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-

akun berikut: a) kas dan setara kas; b) piutang; c) persediaan; 
d) aset tetap; e) utang usaha; (f) utang bank; g) ekuitas. 

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam 
laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk 
memahami posisi keuangan entitas. 

SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan 
terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, 
entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan 
likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh 
tempo. 
 
b.  Klasifikasi Aset dan Liabilitas 

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak 
lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka 
panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. 
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 direalisasikan 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 liabilitas setidaknya 12 bulan setelah 
akhir periode pelaporan. 
Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai 

tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat 
diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 
12 bulan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas 
jangka pendek jika: a) diperkirakan akan diselesaikan dalam 
jangka waktu siklus normal operasi entitas; b) dimiliki untuk 
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diperdagangkan; kewajiban akan diselesaikan dalam jangka 
waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau entitas 
tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian 
liabilitas setidaknya 12 bulan  setelah akhir periode pelaporan. 
Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai 
liabilitas jangka panjang. 
 
c.  Klasifikasi Ekuitas 

Entitas menyajikan secara terpisah komponen ekuitas 
sesuai dengan Bagian 13. 
 
2.5  Laporan Laba Rugi 
a.  Ruang Lingkup 

Bagian ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan 
laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas 
untuk suatu periode. Bagian ini juga mengatur informasi yang 
disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana 
penyajiannya. 
 
b.  Informasi Yang Disajikan 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun 
sebagai berikut: a) pendapatan; b) beban keuangan; c) beban 
pajak;  Entitas menyajikan  akun dan  bagian dari  akun dalam  
laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk 
memahami kinerja keuangan entitas. 

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan 
beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM 
mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas 
dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan 
akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif 
terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba 
atau rugi dalam  periode  terjadinya  perubahan  (Lihat  
Bagian  7 Kebijakan  Akuntansi,  Estimasi,  dan Kesalahan). 
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c.  Ruang Lingkup 
Bagian  ini  mengatur  prinsip  yang mendasari  

informasi  yang disajikan  dalam  catatan  atas laporan 
keuangan dan bagaimana penyajiannya. 
 
d.  Informasi Yang Disajikan 

Catatan atas laporan keuangan memuat: 
a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan SAK EMKM; b) ikhtisar kebijakan akuntansi; 
c)  informasi  tambahan  dan  rincian  akun  tertentu  yang  
menjelaskan  transaksi  penting  dan material sehingga 
bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan 
keuangan. 

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan 
bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
entitas. 

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara 
sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam 
laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam 
catatan atas laporan keuangan. 
 
2.6  Kebijakan Akuntansi 
a.  Ruang lingkup 

Bagian ini memberikan panduan untuk memilih dan 
menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 
menyusun laporan keuangan. Bagian ini juga mengatur 
perlakuan akuntansi jika terdapat perubahan estimasi 
akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu. 
 
b.  Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, 
aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. 

Jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan 
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akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, 
maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan 
pengaturan yang ada dalam SAK EMKM ini. 

Jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur 
perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau 
keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan 
mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep 
pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, 
serta prinsip pervasif dalam Bagian 2 Konsep dan Prinsip 
Pervasif SAK EMKM ini. Entitas tidak mempertimbangkan 
pengaturan lain di luar pengaturan dalam SAK EMKM untuk 
transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut. 
 
c.  Konsistensi Kebijakan Akuntansi 

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan 
akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan 
kondisi lain yang serupa. 
 
d.  Perubahan Kebijakan Akuntansi 

Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika 
perubahan tersebut: a) disyaratkan berubah sesuai dengan 
SAK EMKM; atau b) akan menghasilkan laporan keuangan 
yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan 
mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain 
terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan. 

Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan 
kebijakan akuntansi: a) penerapan kebijakan akuntansi untuk 
transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda secara 
substansi dengan transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang 
terjadi sebelumnya; dan b) penerapan kebijakan akuntansi 
baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang 
belum terjadi sebelumnya atau tidak material. 
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e.  Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi 
Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi 

sebagai berikut: a) entitas menerapkan perubahan kebijakan 
akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK 
EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada; atau  b) 
entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi 
lainnya secara retrospektif  (lihat paragraf 7.9). 
 
f.  Penerapan Retrospektif 

Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara 
retrospektif sesuai dengan paragraph 7.8, maka entitas 
menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi 
komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal 
tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru 
tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk 
menentukan dampak terhadap periode individual dari 
perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif 
satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus 
menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset 
dan liabilitas pada periode sajian paling awal di mana 
penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode 
berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap 
komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tersebut. 

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis, ketika 
entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah 
seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. 
 
g.  Perubahan Estimasi Akuntansi 

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian 
jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi 
baru atau tambahan pengalaman dan, oleh karena itu, bukan 
koreksi kesalahan. 

Entitas mengakui pengaruh perubahan estimasi 
akuntansi secara prospektif (kecuali perubahan di mana 
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paragraf 7.13 diterapkan) dengan memasukkannya ke laporan 
laba rugi pada: a) periode terjadinya perubahan, jika hanya 
berpengaruh terhadap periode tersebut; atau b) periode 
terjadinya perubahan dan periode mendatang, jika 
berpengaruh terhadap keduanya. 

Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan 
liabilitas, atau terkait dengan suatu akun di ekuitas, maka 
entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat 
akun aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode 
perubahan tersebut. 
 
h.  Koreksi Kesalahan Periode Lalu 

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan 
pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau 
lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk 
menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang 
andal: a)  yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan; 
dan b) yang selayaknya telah diperoleh dan  dipertimbangkan  
dalam  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan 
tersebut. 

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan 
matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, 
kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. 

Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu 
secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan 
pertama kali setelah penemuan, dengan cara: a)  menyajikan  
kembali  jumlah  komparatif  untuk  periode  penyajian  
sebelumnya  di  mana kesalahan terjadi; atau b) jika kesalahan 
terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo 
awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal 
disajikan kembali. 

Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik 
pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu 
atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas 
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menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas 
untuk periode paling awal di mana penyajian kembali secara 
restropektif praktis dilakukan (kemungkinan dapat dilakukan 
pada periode berjalan). 

Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat 
menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang 
masuk akal telah dilakukan. 
 
2.7 Aset Dan Liabilitas Keuangan 
a.  Ruang lingkup 

Bagian ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, 
pengukuran, penghentian pengakuan,  dan penyajian aset dan 
liabilitas keuangan. 

Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa:  a) Kas;  
b) Instrumen ekuitas entitas lain; dan  c) Hak kontraktual 
untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. 

Liabilitas  keuangan  adalah  setiap  liabilitas  yang  
berupa  kewajiban  kontraktual  untuk menyerahkan kas atau 
aset keuangan lain kepada entitas lain. 

Contoh aset dan liabilitas keuangan yang dicakup 
dalam ruang lingkup Bagian ini termasuk:  a) Piutang dan 
utang;  b) Pinjaman yang diberikan atau yang diterima; c) 
Investasi pada instrumen utang (contoh: obligasi yang 
diperdagangkan); dan d) Investasi pada instrumen ekuitas 
(contoh: saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa 
efek). 

Bagian ini tidak berlaku untuk:  a) Aset dan liabilitas 
terkait imbalan kerja yang diatur dalam Bagian 14;  b) Aset 
dan liabilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Bagian 15. 
 
b.  Pengakuan Dan Pengukuran 

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya 
ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan 
kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset 
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keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya 
perolehannya. 

Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur 
pada harga transaksi (transaction price). Contoh harga transaksi 
aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 
(a) Untuk pinjaman, harga transaksinya adalah sebesar jumlah 

pinjaman. 
(b) Untuk piutang atau utang, harga transaksinya adalah 

sebesar jumlah tagihan. 
(c) Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen 

utang, harga transaksinya adalah sebesar imbalan yang 
diberikan (contoh: kas yang dibayarkan untuk 
memperoleh investasi dalam bentuk saham perusahaan 
publik). 

Biaya transaksi (transaction cost) adalah biaya yang terkait 
langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya 
transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. 
Misalnya, entitas menerima pinjaman dari bank dan sebagai 
syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut, bank 
membebankan biaya tertentu. Entitas mencatat biaya 
transaksi atas pinjaman tersebut sebagai beban dalam laporan 
laba rugi. 

Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset 
dan liabilitas keuangannya pada:  a) harga transaksi (lihat 
Paragraf 8.7 di atas); dan  b) dikurangkan dengan seluruh 
pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan 
bunga sampai dengan tanggal tersebut. 

Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui 
penurunan nilai pada aset keuangan. Namun, entitas yang 
berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan 
dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan 
sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut. 
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c.  Penghentian Pengakuan 
Entitas menghentikan pengakuan aset keuangannya 

hanya ketika: 
(a)  hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset  

keuangan berakhir; atau 
(b)   ketika  tidak  ada  manfaat  ekonomi  masa  depan  yang  

diperkirakan  akan  diperoleh  dari kepemilikan atau 
pelepasan aset keuangan tersebut. 

Entitas menghentikan pengakuan liabilitas 
keuangannya (atau bagian dari liabilitas keuangannya) hanya 
ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika 
kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, 
dibatalkan, atau jatuh tempo. 

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas 
penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam 
laporan laba rugi ketika akun tersebut dihentikan 
pengakuannya. 
 
d.  Penyajian 

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan 
jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan 
hanya jika, entitas:  a) memiliki  hak  yang  dapat  dipaksakan  
secara  hukum  untuk  melakukan  saling hapus  atas jumlah 
yang telah diakui; dan  b) memiliki intensi untuk 
menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset 
tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. 

Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset 
pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam 
kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. 
 
2.8  Persediaan 
a.  Ruang lingkup 

Bagian  ini  mengatur  prinsip-prinsip  pengakuan,  
pengukuran,  dan  penyajian  persediaan. Persediaan adalah 
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aset: 
(a) untuk dijual dalam kegiatan normal; 
(b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau 
(c)  dalam  bentuk  bahan  atau  perlengkapan  untuk  

digunakan  dalam  proses  produksi  atau pemberian jasa. 
 
b.  Pengakuan dan Pengukuran 

Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar 
biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup 
seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya 
yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi 
siap digunakan. 

Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode 
biaya standar atau metode eceran, demi kemudahan, dapat 
digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. 

Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya 
masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata 
tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. 
 
c.  Penyajian 

Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam 
laporan posisi keuangan. Jika  persediaan  dijual,  maka  
jumlah  tercatatnya  diakui  sebagai  beban  periode  di  mana 
pendapatan yang terkait diakui. 
 
2.9 Ventura Bersama 
a.  Ruang lingkup 
Bagian ini mengatur akuntansi untuk investasi pada ventura 
bersama. 
 
b.  Definisi Ventura Bersama 

Ventura   bersama   adalah   pengaturan   bersama   
bahwa   para   pihak   yang   memiliki pengendalian bersama 
memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak 
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tersebut disebut ventura bersama. Pengendalian bersama 
adalah persetujuan kontraktual untuk  berbagi pengendalian 
atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan 
mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan 
suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. 
 
c.  Pengukuran 

Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada 
biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai 
atas investasi pada ventura bersama. 
 
d.  Penyajian 

Entitas menyajikan investasi pada ventura bersama 
dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. 
 
2.10 Pengakuan dan Pengukuran 
a.  Ruang Lingkup 

Bagian ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan 
pengukuran aset tetap, termasuk tanah dan bangunan yang 
dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai 
atau keduanya. 

Aset takberwujud yang perolehannya tidak dapat 
dipisahkan dengan perolehan aset tetap mengikuti pengaturan 
dalam Bagian ini. 
Aset tetap adalah aset yang: 
(a) dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan 

normal usahanya; dan 
(b) diharapkan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu 

periode. 
 
b.  Pengakuan dan Pengukuran 

Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 
2.22 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena 
itu, entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya 
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perolehan aset tetap, jika:  a) manfaat ekonomi dapat 
dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas; dan  b) biaya 
dapat diukur dengan andal. 

Tanah  dan  bangunan  adalah  aset  yang  dapat  
dipisahkan  dan  dicatat  secara  terpisah, meskipun tanah dan 
bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. 

Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara 
hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. 

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli dan 
biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk 
membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar 
aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. 
 
c.  Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, 
setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi 
dengan akumulasi penyusutan. 

Biaya perbaikan dan renovasi aset tetap dicatat sebagai 
beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. 

Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap 
maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk 
menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk 
keduanya. 
 
d.  Penyusutan 

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. 
Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa 
memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). 

Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia 
untuk digunakan, misalnya aset berada dilokasi dan kondisi 
yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana 
yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan 
ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak 
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dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset 
dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah 
disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan 
berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. 
 
e.  Penghentian Pengakuan 

Entitas menghentikan pengakuan aset tetap pada saat:  
a) aset tetap dilepaskan; atau  b)  ketika  tidak  ada  manfaat  
ekonomi  masa  depan  yang  diharapkan  dari  penggunaan  
atau pelepasan aset tetap tersebut. 

Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas 
penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi 
ketika aset tetap tersebut: 

(a) dijual; sehingga selisih antara jumlah rupiah yang 
diterima dan nilai buku aset tetap dicatat sebagai 
pendapatan lain-lain (jika untung) atau beban lain-lain 
(jika rugi); 

(b) diserahkan kepada pihak lain; sehingga dicatat sebagai 
beban lain-lain sebesar nilai buku aset tetap tersebut; 
atau 

(c) dimusnahkan; sehingga dicatat sebagai beban lain-lain 
sebesar nilai buku aset tetap tersebut. 

 
f.  Penyajian 
Aset tetap disajikan dalam kelompok aset dalam laporan 
posisi keuangan. 
 
2.11 Aset Tak Berwujud 
a.  Ruang Lingkup 

Bagian ini mengatur perlakuan akuntansi aset 
takberwujud yang diperoleh secara terpisah, kecuali aset 
takberwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha 
normal entitas (lihat Bagian 14 Pendapatan dan Beban). 

Aset takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi 
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dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi, 
jika: 
 a) dapat dipisahkan dari entitas, misalnya: dapat dijual, 
dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan; dan  b) 
timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas 
apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari 
entitas. 
 
b.  Pengakuan Dan Pengukuran 

Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh 
secara terpisah, jika:  a) dapat dipastikan entitas akan 
memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; 
dan  b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. 

Entitas mengukur aset takberwujud yang diperoleh 
secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya 
perolehannya. 

Biaya perolehan aset takberwujud meliputi harga beli 
dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam 
mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan 
intensinya. 

Aset  takberwujud  yang  dihasilkan  secara  internal  
diakui  sebagai  beban  pada  saat terjadinya. Contoh 
pengeluaran yang diakui sebagai beban dan bukan sebagai 
aset takberwujud adalah: 

(a) pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan; 
(b) pengeluaran untuk merek, logo, judul publikasi, daftar 

konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain 
yang serupa; 

(c) aktivitas perintisan (biaya perintisan), termasuk biaya 
legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan 
entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka 
usaha atau fasilitas baru atau pengeluaran untuk 
memulai operasi baru atau untuk meluncurkan produk 
atau proses baru; 
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(d) aktivitas pelatihan; 
 
c.  Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Entitas mengukur aset takberwujud pada biaya 
perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas 
tidak mengakui penurunan nilai atas aset takberwujud. 
 
d.  Umur Manfaat 

Aset takberwujud dianggap mempunyai umur manfaat 
yang terbatas. Umur manfaat aset takberwujud yang timbul 
dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi 
periode hak kontraktual atau hak hukum tersebut, tetapi 
mungkin lebih pendek, bergantung pada lamanya periode 
yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. 
Jika hak kontraktual atau hak lainnya untuk masa yang 
terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset 
takberwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika 
terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas 
tanpa biaya yang signifikan. 
 
e.  Periode dan Metode Amortisasi 

Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan 
dari aset takberwujud secara sistematis selama umur 
manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui 
dalam laporan laba rugi. 

Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu 
ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang 
diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan 
keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset 
dihentikan pengakuannya. 

Amortisasi aset takberwujud dapat dilakukan dengan 
menggunakan metode garis lurus atau metode saldo 
menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). 
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f.  Penghentian Pengakuan 
Entitas menghentikan pengakuan aset takberwujud 

pada saat:  a) aset takberwujud dilepaskan; atau  b)  ketika  
tidak  ada  manfaat  ekonomi  masa  depan  yang  diharapkan  
dari  penggunaan  atau pelepasan aset tetap tersebut. Aset 
takberwujud disajikan dalam kelompok aset dalam laporan 
posisi keuangan. 
 
2.12 Liabilitas dan Ekuitas 
a.  Ruang lingkup 

Bagian ini mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, 
pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk 
imbalan pascakerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 
lebih dari satu tahun. Bagian ini juga mengatur tentang 
prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian ekuitas. 
 
b.  Pengakuan dan Pengukuran 

Entitas menerapkan kriteria pengakuan dalam paragraf 
2.23 dalam menentukan pengakuan liabilitas. Liabilitas dicatat 
sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 

Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas 
kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya 
provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas juga 
tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai 
aset. 

Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya 
ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara 
kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan kepada pihak lain 
sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 

Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas 
atau setara kas atau aset nonkas yang dicatat sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, akun 
tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan 
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setoran modal atas nilai nominal saham. 
Untuk badan usaha yang tidak berbentuk Perseroan 

Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut. 
 
c.  Penyajian 

Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam 
laporan posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal 
disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas 
dalam laporan posisi keuangan. 

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan 
dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada 
pemilik (misalnya, dividen yang dibagikan), jika ada. Saldo 
laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi beban dan 
distribusi kepada pemilik pada suatu periode. Ketika 
akumulasi penghasilan kurang dari beban dan distribusi 
kepada pemilik pada suatu periode, maka entitas menyajikan 
saldo laba negatif. 
 
2.13 Pendapatan dan Beban 
a.  Ruang Lingkup 

Bagian ini mengatur tentang akuntansi untuk 
pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan 
beban. 
 
b.  Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran 
yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa 
sekarang atau masa depan. 

Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi 
yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. 
Entitas mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang 
menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak 
atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam 
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hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan hanya 
sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama 
pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas. 

Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu 
penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang atau jasa 
tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan. 
 a) Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut 
diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut 
sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka.  b) Jika 
pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut 
telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu 
piutang usaha. 

Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya 
kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi 
masing-masing sebagai pendapatan dan beban sebesar jumlah 
tagihan. Dalam hal entitas telah menerima uang muka 
sebelum aktivitas kontrak dimulai, maka entitas menerapkan 
ketentuan dalam Paragraf 14.4(a). 

Entitas dapat mengakui pendapatan bunga dan dividen 
ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Entitas 
dapat mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan 
royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama 
jangka waktu kontrak. 

Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti 
keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan  atas  aset  
tersebut  telah  beralih  kepada  pemilik  baru.  Keuntungan  
tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat 
aset sebelum aset tersebut dijual. 
 
c.  Pendapatan Hibah 

Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam 
bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau 
bantuan dari Pemerintah maupun pihak lain yang diberikan 
kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. 
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Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi 
pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. 
Hibah, termasuk hibah aset nonmoneter seperti tanah atau 
sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang 
memadai bahwa:  a) entitas akan mematuhi kondisi yang 
melekat pada hibah tersebut; dan  b) hibah akan diterima. 
 
d.  Pengakuan dan Pengukuran Beban 

Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama 
periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan 
kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan 
dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Paragraf ini 
diterapkan untuk jenis-jenis imbalan kerja berikut ini:  a)  
Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja yang jatuh 
tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir 
periode pekerja memberikan jasanya;  b)  Pesangon 
pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat: i. 
Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum 
usia pensiun normal; atau ii. Keputusan pekerja menerima 
tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan 
imbalan tertentu; dan  c)  Imbalan kerja lainnya, yaitu imbalan 
kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 
bulan setelah pekerja memberikan jasanya. 

Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa 
berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.  Seluruh 
biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi 
pada periode terjadinya. 
 
e.  Pengukuran Andal 

Dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur 
secara andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima, 
dengan memperhatikan ketentuan dalam paragraf 14.4(a), dan 
beban diakui pada saat kas dibayar. 
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f.  Penyajian 
Pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan 

dalam laporan laba rugi.  Entitas menyajikan pendapatan 
hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau 
dalam akun umum seperti “pendapatan lain-lain”; atau 
alternatif lain, sebagai pengurang beban terkait.  Beban 
disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. 
 
2.14  Pajak Penghasilan 
a. Ruang lingkup 

Bagian ini mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan 
entitas. 
 
b. Pengakuan dan Pengukuran 

Entitas  mengakui  aset  dan  liabilitas  pajak  
penghasilan  dengan  mengikuti  peraturan perpajakan yang 
berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak 
tangguhan. 
 
2.15 Transaksi dalam Mata Uang Asing 
a.  Ruang lingkup 

Bagian ini mengatur perlakuan akuntansi translasi 
untuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. 
 
b.  Pengakuan dan Pengukuran 

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang 
didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang 
meliputi transaksi yang timbul ketika entitas: (a) membeli atau 
menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam 
mata uang asing;  (b) meminjam atau meminjamkan dana atas 
sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata 
yang asing;  (c) memperoleh atau melepas aset, atau 
menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang 
asing. 
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Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata 
uang asing dengan menggunakan mata uang Rupiah 
berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. 

Tanggal  transaksi  adalah  tanggal  di  mana  transaksi  
pertama  kali  memenuhi  syarat pengakuan sesuai dengan 
SAK EMKM. 

Entitas yang menerapkan SAK EMKM untuk pertama 
kalinya, menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK 
EMKM dengan mengikuti ketentuan dalam Bagian ini. 
Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan SAK EMKM 
adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat 
pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang 
kepatuhan  terhadap  ED  SAK  EMKM  dalam  catatan  atas  
laporan  keuangannya.  Laporan keuangan pertama disusun 
sesuai dengan SAK EMKM, sebagai contoh, jika entitas: 
(a) belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada 
periode sebelumnya; atau (b) menyajikan laporan keuangan 
periode sebelumnya dengan menggunakan SAK lain sehingga 
tidak konsisten dengan SAK EMKM. 

Paragraf 3.9 mendefinisikan laporan keuangan entitas. 
Paragraf 3.10 mensyaratkan agar entitas menyajikan, dalam 
laporan keuangan lengkap, informasi komparatif periode 
sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam 
laporan keuangannya. Tanggal transisi entitas ke SAK 
EMKM adalah awal periode paling awal di mana entitas 
menyajikan informasi komparatif secara penuh sesuai dengan 
SAK EMKM dalam laporan keuangannya, kecuali untuk 
entitas yang belum atau tidak menyusun laporan keuangan 
pada periode sebelumnya. 

Entitas menerapkan SAK EMKM secara retrospektif, 
namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk 
menerapkan SAK EMKM secara prospektif. 

Jika entitas menerapkan secara prospektif dan 
sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka entitas: 
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(a) mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya 
disyaratkan oleh SAK EMKM; (b)  tidak  mengakui  akun-
akun  sebagai  aset  atau  liabilitas  jika  SAK  EMKM  tidak 
mengizinkan pengakuan tersebut; (c) mereklasifikasikan 
akun-akun dalam kelompok aset, liabilitas, atau komponen 
ekuitas berdasarkan rerangka pelaporan sebelumnya agar 
sesuai dengan aset, liabilitas, atau komponen ekuitas 
berdasarkan SAK EMKM; (d) menerapkan SAK EMKM 
dalam pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui. 

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada 
saldo awal laporan posisi keuangannya berdasarkan SAK 
EMKM mungkin berbeda dari yang digunakan pada tanggal 
yang sama dengan berdasarkan rerangka pelaporan keuangan 
sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, 
kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK 
EMKM diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal 
penerapan SAK EMKM. 
 
2.16  Ketentuan Transisi 

Entitas yang menerapkan SAK EMKM untuk pertama 
kalinya, menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK 
EMKM dengan mengikuti ketentuan dalam Bagian ini. 

Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan SAK 
EMKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas 
membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali 
tentang kepatuhan  terhadap  SAK  EMKM  dalam  catatan  
atas  laporan  keuangannya.  Laporan keuangan pertama 
disusun sesuai dengan SAK EMKM, sebagai contoh, jika 
entitas: 
(a) belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada 
periode sebelumnya; atau (b) menyajikan laporan keuangan 
periode sebelumnya dengan menggunakan SAK lain sehingga 
tidak konsisten dengan SAK EMKM. 

Paragraf 3.9 mendefinisikan laporan keuangan entitas. 
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Paragraf 3.10 mensyaratkan agar entitas menyajikan, 
dalam laporan keuangan lengkap, informasi komparatif 
periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan 
dalam laporan keuangannya. Tanggal transisi entitas ke SAK 
EMKM adalah awal periode paling awal di mana entitas 
menyajikan informasi komparatif secara penuh sesuai dengan 
SAK EMKM dalam laporan keuangannya, kecuali untuk 
entitas yang belum atau tidak menyusun laporan keuangan 
pada periode sebelumnya. 

Entitas menerapkan SAK EMKM secara retrospektif, 
namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk 
menerapkan SAK EMKM secara prospektif. 

Jika entitas menerapkan secara prospektif dan 
sebelumnya telah menyusun laporan keuangan, maka entitas: 
(a) mengakui seluruh aset dan liabilitas yang pengakuannya 
disyaratkan oleh SAK EMKM; (b)  tidak  mengakui  akun-
akun  sebagai  aset  atau  liabilitas  jika SAK  EMKM  tidak 
mengizinkan pengakuan tersebut; (c) mereklasifikasikan akun-
akun dalam kelompok aset, liabilitas, atau komponen ekuitas 
berdasarkan rerangka pelaporan sebelumnya agar sesuai 
dengan aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan 
SAK EMKM; (d) menerapkan SAK EMKM dalam 
pengukuran seluruh aset dan liabilitas yang diakui. 

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada 
saldo awal laporan posisi keuangannya berdasarkan SAK 
EMKM mungkin berbeda dari yang digunakan pada tanggal 
yang sama dengan berdasarkan rerangka pelaporan keuangan 
sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, 
kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK 
EMKM diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal 
penerapan SAK EMKM. 

Entitas dapat menggunakan satu atau lebih 
pengecualian di bawah ini dalam menyusun laporan keuangan 
pertama kalinya yang sesuai dengan SAK EMKM. 
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(a) nilai  revaluasian  dianggap  sebagai  biaya  perolehan.  
Jika  suatu  aset  tetap  atau  asset takberwujud 
sebelumnya diukur dengan metode revaluasian, maka 
pada tanggal penerapan pertama kali SAK EMKM, nilai 
revaluasian tersebut dianggap sebagai biaya perolehan. 

(b) nilai tercatat sesuai metode ekuitas dianggap sebagai 
biaya perolehan. Jika suatu investasi pada ventura 
bersama sebelumnya diukur dengan menggunakan 
metode ekuitas, maka pada tanggal  penerapan  pertama  
kali  SAK  EMKM,  nilai  tercatat  sesuai  metode  
ekuitas tersebut dianggap sebagai biaya perolehan. 
Pada tahun awal penerapan SAK EMKM, entitas yang 

memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK EMKM dapat 
menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK EMKM, 
tetapi berdasarkan SAK lain sepanjang diterapkan secara 
konsisten. Entitas tidak diperkenankan untuk kemudian 
menerapkan SAK EMKM untuk penyusunan laporan 
keuangan berikutnya. 

Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan 
SAK EMKM kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas 
yang boleh menggunakan SAK EMKM, maka entitas tersebut 
tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan 
berdasarkan SAK EMKM. Entitas tersebut  wajib  menyusun  
laporan  keuangan  berdasarkan  SAK  lain  dan  tidak  
diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM kembali 
sesuai dengan paragraf 17.9 di atas. 

Entitas yang sebelumnya menggunakan SAK lain dalam 
menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi 
persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK EMKM, 
maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK EMKM 
dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas tersebut 
menerapkan persyaratan dalam paragraf 17.1 – 17.8. 
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2.17  Tanggal Efektif 
Entitas menerapkan SAK EMKM untuk periode tahun 

buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. 
Penerapan dini dianjurkan. 
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BAB III 
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 

 
 

3.1  Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 
Menurut Undang-Undang No. 20 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 sebagai berikut: 1) 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, 2) 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). 

 Pengertian usaha menengah yaitu usaha ekonomi 
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan maupun 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 UndangUndang. Bentuk UMKM dapat berupa 
perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya 
Firma, CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat 
dikategorikan menjadi tiga bagian  berdasar jumlah asset dan 
omzet sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut 
(Hardono, 2010). 
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Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut 
Undang-undang No.20/2008 adalah: 

1. Usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

2. Usaha kecil. 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 
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 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).  

3. Usaha Menengah. Usaha ekonomi produk 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 yang 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 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
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sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah). 

 

3.2  Kendala  yang Dihadapi UMKM 
Dalam perkembangannya UMKM tidak selalu berjalan 

lancar sesuai harapan pemilik atau pengelolanya, banyak 
hambatan dan rintangan yang dihadapi diantaranya dalam hal 
perizinan, sumber daya manusia, promosi dan pembiayaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar 
(2011) menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi 
UMKM antara lain latar belakang pendidikan yang tidak 
mengenal/ memahami tentang akuntansi atau tata buku, 
kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan 
atau akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk 
mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi 
untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.  

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut 
sebahagian besar UMKM dalam menyusun laporan keuangan 
usahanya baru dilakukan apabila mereka memerlukan sesuatu 
yang salah satu syaratnya terkait dengan  laporan keuangan, 
misalnya persyaratan untuk meminjam ke Bank.  
 
3.3   Peran Akuntansi bagi UMKM 

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi, 
diantaranya akuntansi disebut juga sebagai “bahasa bisnis.” 
karena berkomunikasi begitu banyak informasi yang pemilik, 
manajer, dan investor perlu mengevaluasi kinerja keuangan 
perusahaan.  Akuntansi membatu dalam mengelola dan 
mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. 
Dengan informasi akuntansi sebagai landasan, para manajer 
perusahaan dapat mengendalikan biaya, menetapkan harga, 
dan menginvestasikan sumber daya perusahaan kebidang 
yang dianggap paling tepat, terutama dalam pengambilan 
keputusan. 

http://rocketmanajemen.com/peluang-usaha/
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Ediraras  (2010)  mengemukakan  bahwa informasi  
akuntansi  mempunyai peranan  penting  untuk mencapai 
keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi-
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam 
pengambilan keputusan, yaitu dalam hal : 1) dasar  
pertimbangan  dalam  pembelian  bahan  baku  untuk  
produksi  dan alat-alat  produksi  yang  akan digunakan, 2) 
keputusan mengenai harga, 3) mengajukan permohonan 
pembiayaan kepada bank, 4) untuk pengembangan usaha, dan 
5) penambahan dan pengembangan sumber daya manusia 
serta penambahan asset.  

Dengan ada data data tentang akuntansi, khususnya 
laporan keuangan pemilik perusahaan dapat dengan mudah 
untuk menyusun laporan pemakaian sumber daya yang 
digunakan perusahaan atau organisasi. Dengan adanya 
laporan yang dibuat berdasarkan proses akuntansi para 
investor atau orang yang berkepentingan dengan perusahaan 
atau organisasi tersebut dapat menganalisis dan menilai 
bagaimana manajer atau pegawai menggunakan sumber daya 
tertentu dalam perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV   
PEMBAHASAN PENELITIAN 

 
4.1  Pendahuluan 

UMKM, yang mana pada saat terjadinya krisis moneter 
sekitar awal tahun 1998 sebahagian UMKM cendrung tidak 
mengalami dampak yang terlalu serius bahkan cendrung 
bertahan, sehingga sampai saat pemerintahan kabinet 
Indonesia bersatu jilid II pimpinan Susilo Bambang 
Yudoyono melalui menteri perindustrian dan perdagangan 
ataupun menteri perkoperasian semakin serius dalam 
menggalakan pembentukan UMKM-UMKM baru di 
Indonesia, karena pemerintah sadar, bahwa UMKM 
memberikan peran sekitar 53% terhadap PDB Nasional. BPS 
(2006). 

Usaha  Mikro,  Kecil  dan   Menengah   mempunyai 
peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi 
nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan 
penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam 
mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga 
telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis 
menerpa pada periode tahun 1997 s.d 1998, hanya UMKM 
yang mampu tetap berdiri kokoh. (BI, 2015). 

Menurut data dari World Bank, sumber penghidupan 
sebahagian rakyat Indonesia sangat bergantung pada sektor 
UMKM, kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada 
sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan 
garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-
logam. Secara keseluruhan, sektor UMKM diperkirakan 
menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan 
berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 
% dari ekspor. 

Begitu pula dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, 
menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar dalam 
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memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99 persen  dan 
terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen. UMKM 
juga berkontribusi dalam penambahan devisa negara dalam 
bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan 
menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor. (BPS, 
2014). 

Sektor UMKM tidak hanya berperan sebagai penopang 
kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga berkontribusi 
terhadap penerimaan devisa dari kegiatan ekspor. Kontribusi 
sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 
sebesar 15,8 persen, masih jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. 
Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 
persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi 
sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9  
persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. (Kemenperin, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, 2014 

 
Grafik 1 Perkembangan Usaha Besar dan UMKM 

Tahun 2011 s.d 2012 
Dibandingkan dengan berbagai negara, kontribusi 

UMKM Indonesia masih rendah seperti yang disebutkan di 
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atas, tetapi kontribusi tersebut sangat berarti bagi 
kelansungan usaha rakyat, ini terbukti UMKM-lah yang 
mampu bertahan dari berbagai krisis yang terjadi semenjak 
tahun 1998. Hal ini disebutkan dalam laporan yang dirilis 
oleh BI (2014) bahwa Bisnis UMKM menyumbang  PDB 
(Produk Domestik  Bruto) sekitar 60% dan membuka banyak 
peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Kontribusi atau peran UMKM dalam bernegara di 
Indonesia terhadap produk domestik bruto meningkat dari 
57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. 
Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 
96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. 
(Kemenperin,2015). 

UMKM di beberapa negara juga memberikan 
kontribusi yang  sama besarnya seperti yang terdapat di 
Indonesia. Tercatat jumlah UMKM di negara maju rata-rata 
mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 
2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas 
dan Schrooten 2006).  Afrika Selatan merupakan salah satu 
negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM. 
Sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi 
sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu 
mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara 
tersebut (Zimele, 2009). 

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi 
karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak 
ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM 
juga menghadapi banyak sekali permasalahan, diantaranya 
terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, 
dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi 
(Sudaryanto dan Hanim, 2002). 

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan 
pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya 
daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang 



 

 

 Amir Hasan & Gusnardi | 54  

dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan 
akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta 
tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang 
ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. 
Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya 
krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-
permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. 
Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung 
oleh krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi 
persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti 
masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, 
korupsi dan lain-lain. (Sudaryanto dkk, 2012).  

Permasalahan lainnya dalam perkembangan UMKM 
diantaranya tentang modal dan pengembangan usaha. Untuk 
mengatasi hal ini pemerintah sudah membuat beberapa 
program untuk membantu UMKM dapat berkembang 
khususnya dalam masalah permodalan. 

UMKM harus terus dikembangkan agar maju dan 
punya daya saing dengan usaha besar lainnya, sehingga tetap 
menjadi jantung perekonomian Indonesia yang berkembang. 
Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Para pelaku 
UMKM sendiri seyogya juga punya keinginan untuk 
berkembang. Disisi lain Pemerintah hendaknya dapat 
memecahkan persoalan klasik yang kerap kali menerpa 
UMKM, misalnya akses ke pasar (pemasaran), akses ke 
modal, akses ke teknologi. Selain masalah kondisi kerja, 
promosi usaha baru, akses ke informasi, kualitas produk dan 
sumberdaya manusia, layanan pengembangan usaha dan 
klaster, jaringan bisnis dan daya saing.  

Pembiayaan atau permodalan masih menjadi kendala 
utama, karena sulitnya persyaratan untuk mendapatlan kredit 
perbankan bagi UMKM seperti kelayakan usaha, rekening 
dalam masa 3 bulan terakhir harus aktif dan bagus  dan 
keberadaan agunan serta lamanya berbisnis. Fakta di 
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lapangan, banyak pengusaha UMKM yang sbisnisnya sangat 
feasible, namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah 
agunan atau lamanya berbisnis. Memang ada Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), tapi skema kredit ini mematok bunga yang 
masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM, terutama yang 
baru merintis usaha. (Kabarbisnis, 2015). 

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM 
menyebutkan, secara nasional, total pelaku UMKM dalam 
klaster pertama dan kedua yang merupakan usaha mikro 
rentan pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha. Sebanyak 
35,49 juta dunia usaha atau 70% merupakan usaha yang 
belum layak usaha dan belum bankable, sehingga memiliki 
risiko tinggi dalam pengembalian modal. Sisanya, 15,21  juta 
dunia usaha atau 30% telah layak usaha (feasible) namun 
belum bankable. Secara nasional, total pelaku UMKM yang 
termasuk klaster pertama dan kedua yang sulit mengakses 
pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha. secara nasional, 
total pelaku UMKM dalam klaster pertama dan kedua yang 
merupakan usaha mikro rentan pembiayaan mencapai 50,70 
juta unit usaha. Sebanyak 35,49 juta dunia usaha atau 70% 
merupakan usaha yang belum layak usaha dan belum 
bankable, sehingga memiliki risiko tinggi dalam 
pengembalian modal. Sisanya, 15,21 juta dunia usaha atau 
30% telah layak usaha (feasible) namun belum bankable. Secara 
nasional, total pelaku UMKM yang termasuk klaster pertama 
dan kedua yang sulit mengakses pembiayaan mencapai 50,70  
juta unit usaha. 

Kendala yang dominan dalam perkembangan UMKM 
adalah dalam mendapatkan permodalan atau pembiayaan, 
khusus untuk ini pemerintah telah berusaha untuk 
mencarikan solusinya, salah satu program tersebut adalah  
Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang pada tahun 2009 
ditargetkan sekitar Rp 20 triliun.   

Salah satu wujud upaya pemerintah meningkatkan 
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akses UMKM terhadap permodalan adalah dengan 
menyelenggarakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), 
namun walaupun program KUR telah berjalan dan pada 
tahun 2012 pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dalam 
Rencana Bisnis Bank (RBB) diprediksikan akan naik sebesar 
18 persen, atau menjadi Rp151 triliun dari 2011 yang sebesar 
Rp128,2 triliun, tercatat bahwa realisasi kredit UMKM pada 
tahun 2011 pada perbankan di Indonesia hanya mencapai 
66,8 persen dari RBB tahun 2011. (Sindonews.com, 2012).  

Jumlah KUR yang disalurkan pemerintah cendrung 
meningkat dari tahun ke tahun, menurut data Kementerian 
Koperasi (2017), Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) 
menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai 
Rp 110 triliun.  Jumlah itu meningkat 10 persen dari target 
2016 sebesar Rp 100 triliun. (Pramdia Arhando 
Julianto,2017).   

Naiknya jumlah KUR yang akan disalurkan oleh 
pemerintah ternyata tidak dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh UMKM, hal ini terkait dengan persyaratan 
yang dibuat oleh penyalur KUR bahwa mereka kurang 
mendapatkan informasi yang memadai tentang profil 
UMKM, informasi tersebut diantaranya adalah pelapran 
kegiatan UMKM yang tercermin dalam laporan keuangannya. 

Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi 
pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama 
ini banyak UMKM yang terkendala akses terhadap perbankan 
untuk mendapatkan pembiayaaan (Osa, 2010). Oleh sebab itu 
UMKM harus mampu menunjukkan kinerjanya yang 
tercantum dalam laporan keuangan, untuk dapat menyusun 
laporan keuangan dengan baik, pelaku UMKM harus 
memahami akuntansi dengan baik sehingga dapat menyusun 
laporan keuangan sesuai dengan standar yang disyaratkan. 

Mayoritas Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah 
(EMKM) di Indonesia sulit mendapatkan akses ke perbankan 
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dan sumber pendanaan lainnya. Kondisi ini terjadi karena 
EMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan 
sesuai standar yang berlaku di industri keuangan. Padahal, 
kontribusi EMKM terhadap pertumbuhan ekonomi domestik 
mencapai 60 persen. (IAI, 2016). 

Tentunya bagi UMKM keadaan ini sulit untuk 
meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan 
produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, apalagi 
produk jasa (kredit/pembiayaan) yang ditawarkan oleh 
perbankan saat ini, sebagian besar masih berupa kredit modal 
kerja dibandingkan kredit untuk investasi. Sebagian kalangan 
beranggapan bahwa keterbatasan akses ini lebih diakibatkan 
karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang 
menguntungkan dan sebagai kegiatan yang berisiko tinggi 
bagi dunia perbankan. 

Kendala lainnya yang sering dihadapi oleh UMKM atau 
EMKM adalah persyaratan untuk menyusun laporan 
keuangan, baik itu untuk pengajuan kredit ke Bank atau untuk 
mendapatkan pinjaman lainnya.  

Penyusunan laporan keuangan bagi UMKM atau 
EMKM sudah difasilitasi oleh IAI dengan menyusun standar 
tertentu sehingga UMKM atau EMKM lebih mudah untuk 
memahaminya, sehingga penyusunan laporan keuangan 
menjadi lebih mudah dilakukan, standar yang sudah di buat 
oleh IAI adalah SAK ETAP, SAK ETAP ini kemudian 
disempurkan sehingga lahirlah SAK EMKM. 

Sebelum SAK EMKM di buat, yang diberlakukan oleh 
IAI, yang di pedomadi oleh UMKM adalah SAK ETAP yang 
modifikasi atau miniatur dari IFRS, tetapi sebahagian besar 
UMKM masih saja sulit untuk menerapkannya dalam aktivitas 
atau kegiatan opersional terutama dalam menyusun laporan 
keuangan, hal ini disebabkan karena SAK ETAP yang 
diadopsi sebahagian besar dari IFRS dan terlalu luas 
cakupannya sehingga sulit bagi UMKM untuk mengikutinya 
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sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan 
mereka.  Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di 
beberapa negara seperti di Afrika Selatan, menurut ZR 
Koppeschaar (2012) bahwa IFRS untuk UKM masih terlalu 
luas untuk sebagian besar perusahaan-perusahaan kecil. IFRS 
untuk UKM tidak memenuhi kebutuhan pengguna Afrika 
Selatan dari laporan keuangan perusahaan kecil, dan sebagai 
hasilnya persyaratan akuntansi harus disederhanakan. 

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan sebuah peraturan 
yang mewajibkan usaha kecil untuk melakukan pencatatan 
akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. Meskipun peraturan pencatatan 
akuntansi telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih 
banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan 
akuntansi yang sesuai dengan standar. Untuk mengatasi 
masalah tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
(DSAK) pada tahun 2009 telah membuat Standar Akuntansi 
bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang disebut Standar 
Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK ETAP). (Rias Tuti, 2015).  

SAK ETAP yang sudah di tetapkan sebagai perdoman 
penyusunan laporan UMKM kemudian disederhanakan 
sehingga lahirlah SAK EMKM yang akan mulai diberlakukan 
awal tahun 2018. 

Dengan diberlakukannya SAK EMKM ini diharapkan 
dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di 
Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan 
tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi 
keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan 
standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila 
dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi 
teknikal, SAK EMKM murni menggunakan dasar 
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pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat 
aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.  

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha 
UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan 
kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono, 2009). 
Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal 
yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan 
mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan 
anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting 
bagi UMKM. (Rizki R dalam Amri M Said, 2012). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rudiantoro dan 
Siregar (2012) yang meneliti tentang kualitas laporan 
keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. 
Penelitian ini mereplikasi beberapa variabel penelitian 
diantaranya SAK ETAP dan kualitas laporan keuangan 
UMKM. 

Banyaknya kendala pihak UMKM dalam mendapatkan 
modal dari pihak perbankan di antaranya terkait minimnya 
pengetahuan personel yang mengelola UMKM dalam 
membuat laporan khusunya laporan keuangan yang menjadi 
syarat dalam pengajuan pinjaman. Untuk dapat menyusun 
laporan keuangan bagi UMKM tentulah harus paham dan 
mengerti dalam aktivitas pembukuan ataupun akuntansi. 

Hampir semua Usaha Kecil Menengah (UKM) di 
Indonesia, dalam menyusun laporan keuangan dinilai belum 
layak bahkan amburadul, buruknya pelaporan keuangan 
UMKM tersebut membuat mereka sulit dilirik perbankan, 
sebab dianggap tidak memenuhi syarat kelayakan usaha. 

Banyak UMKM dapat berjalan normal tanpa dukungan 
informasi keuangan yang memadai dan manajemen keuangan 
yang baik. Padahal semestinya manajemen keuangan 
merupakan dasar dari pengambilan keputusan untuk 
menentukan langkah apa yang harus dilakukan perusahaan 
sekarang dan ke depan (Kasmir, 2010). Manajemen keuangan 
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yang baik ditunjukkan dengan adanya pembuatan laporan 
keuangan yang baik pula.  Salah satu ciri UMKM adalah tidak 
memiliki sistem pembukuan yang memadai. Berdasarkan 
penelitian Puslit Bank FE USU & BI tahun 2008 menyatakan 
bahwa sebanyak 77,5% UMKM tidak memiliki laporan 
keuangan dan hanya 22,5% yang memiliki laporan keuangan. 

Akuntansi atau pembukuan yang memadai bagi 
pengusaha UMKM dapat digunakan sebagai salah satu untuk 
memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, yang 
didalamnya   berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, 
mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat 
lainnya (Warsono, 2009). Pelaksanaan pembukuan atau 
akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan 
hal yang masih sulit bagi UMKM. 

Keterbatasan pengetahuan pembukuan atau akuntansi, 
rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan 
keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 
2009).  Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh 
UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak 
mengenal tentang akuntansi atau tata buku, kurang  disiplin  
dan  rajinnya  dalam  pelaksanaan  pembukuan  akuntansi, 
hingga  tidak  adanya kecukupan  dana untuk  
mempekerjakan  akuntan  atau membeli program software 
akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan 
akuntansi. Penelitian yang sama mengenai UMKM di Kota 
Pekanbaru menghasilkan bahwa prospek implementasi SAK-
ETAP di Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hanya 13% 
responden yang tahu akan informasi SAK-ETAP dan tidak 
ada satu pun responden yang mengaku paham akan isi SAK 
ETAP tersebut (Gusnardi dkk, 2015). 

Pentingnya akuntansi bagi UMKM juga disebutkan 
oleh Ashok Chakraborty (2016) bahwa praktik akuntansi 
yang buruk dapat menghambat pertumbuhan dan 
keberlanjutan UMKM, bagaimana para pemangku 
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kepentingan yang berbeda dipengaruhi karena kurangnya 
informasi akuntansi yang berkualitas, praktik akuntansi yang 
efektif dan sistematis yang diperlukan untuk meningkatkan 
efisiensi operasional, profitabilitas dan pertumbuhan UMKM.  

Laporan keuangan yang disusun oleh UMKM mestilah 
sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hal ini SAK 
EMKM, sebelumnya di SAK ETAP,  untuk dapat menyusun 
laporan keuaangan yang berkualitas ada beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan diantaranya tingkat pendidikan, latar 
belakang pendidikan, ukuran usaha dan lamanya usaha juga 
dapat mempengaruhi laporan keuangan dari informasi 
akuntansi yang tercermin dalam catatan-catatan akuntansi. 
Banyak penelitian sudah dilakukan diantaranya  meneliti  
tentang  catatan  akuntansi dan penggunaan informasi 
akuntansi. (Sri Mulyani, 2014). 

Faktor lainnya dikemukan oleh Grace (2003) yakni 
lama usaha dan pendidikan formal berpengaruh terhadap 
penyajian dan penggunaan informasi akuntansi.  Kemudian 
Murniati (2002) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan 
manajer, umur perusahaan, skala usaha berpengaruh terhadap 
penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Faktor 
lainnya dikemukan oleh Wahyudi (2009) bahwa jenjang 
pendidikan pemilik atau manajer dan skala usaha 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. 

Penelitian telah dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu 
yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau 
dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian pada tahun 
2017. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, 
Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 
7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 
jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah 
kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. 
Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "Negeri 
Seribu Suluk". 
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Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekitar 
814 UMKM yang terdata pada tahun 2013 dalam 6 (enam) 
kelompok usaha dan tersebar dalam 16 Kecamatan. 
Berdasarkan data tersebut dan latarbelakang yang disebutkan 
di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prospek 
dan implementasi SAK EMKM pada UMKM berbasis 
kualitas laporan keuangan di Kabupaten Rokan Hulu, karena 
SAK EMKM baru diluncurkan oleh IAI sebagai pengganti 
SAK ETAP, apakah personel UMKM di Kabupaten Rokan 
Hulu siap atau tidak dalam mengimplentasikan SAK EMKM 
yang pemberlakuannya dimulai awal tahun 2018 nanti.  
Setelah diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan 
kualitas laporan keuangan UMKM, maka dapat diketahui 
bagaimana prospek dan implentasi SAK EMKM di 
Kabupaten Rokan Hulu. 
 
4.2  Kerangka Pemikirian 

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan dan 
UMKM serta standar yang mendasari pelaporan keuangannya 
telah banyak dilakukan, penelitian ini mencoba menyajikan 
mengenai standar baru yang diwajibkan bagi UMKM sesuai 
dengan yang telah di tetapkan oleh IAI yakni SAK EMKM 
yang telah diperkenalkan akhir tahun 2016 lalu.  Beberapa 
penelitian tentang standar laporan keuangan untuk UMKM 
dengan  standar sebelumnya yakni SAK ETAP berkaitan 
dengan kualitas laporan keuangan UMKM tentang 
pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi 
tumbuh dan berkembangnya usaha  seperti jenjang 
pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, 
serta lama usaha berdiri, telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti. 

Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh 
Sukirno,(1994) menyimpulkan bahwa lamanya suatu usaha 
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dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana 
pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan  seseorang  
dalam  bertingkah  laku,  lama  usaha UMKM  biasanya 
mungkin sudah berpengalaman dengan pinjaman kredit 
untuk permodalannya.    

Penelitian lainnya dilakukan oleh Pinasti (2001) 
menyatakan bahwa lama usaha terutama UMKM yang sudah 
berjalan cukup lama memungkinkan pengusaha tersebut  
lebih  mementingkan  laporan  keuangan  atau  justru  
mengabaikannya. Lama suatu usaha   berdiri diharapkan  
dapat memberikan pengaruh terhadap presepsi pengusaha 
UMKM yang terbentuk. Pinasti (2001) juga menyatakan  
bahwa ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran 
pengusaha terkait dengan   kompleksitas   dan   semakin   
tingginya   tingkat   transaksi   perusahaan sehingga  
diharapkan  dengan  makin  besarnya  ukuran  usaha  maka  
dapat mendorong  seseorang  untuk  berpikir  dan  belajar  
terkait  solusi  untuk menghadapinya. Latar belakang 
pendidikan pengusaha berasal dari bidang akuntansi biasanya 
mempunyai   presepsi   pentingnya   pembuatan   laporan  
keuangan,   berbeda  dengan yang latar belakang 
pendidikannya dari bidang    non  akuntansi.  Latar  belakang  
pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi 
maupun ekonomi    atau bidang lainnya dapat mempengaruhi 
presepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan 
keuangan bagi tumbuh berkembangnya usaha.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Murniati (2002) 
menyatakan bahwa jenjang pendidikan terakhir pengusaha 
seperti lulusan pendidikan SMA, SMK, S1 biasanya 
mempengaruhi pemahaman tentang pelaporan keuangan 
yang berstandar  akuntansi.  Oleh  karena  itu, jenjang  
pendidikan  formal  yang  rendah cenderung tidak memiliki 
persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang 
memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan 
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formal yang lebih tinggi. 
Kalsifikasi perusahaan atau yang sering disebut dengan 

ukuran   perusahaan   merupakan   karakteristik   yang   dapat   
mengklasifikasikan apakah  suatu  perusahaan  termasuk  
kedalam  ukuran  kecil,  menengah,  ataupun besar.  Short 
dan Kessey dalam Manan (2004) menyatakan bahwa besarnya 
ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemudahan suatu 
perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik dari 
pihak internal maupun pihak eksternal. 

Syarat lainnya dalam penyaluran kredit adalah 
kecukupan informasi terutama informasi keuangan 
merupakan penyebab rendahnya tingkat penyaluran kredit 
UMKM, sehingga pihak perbankan (pemberi pinjaman) tidak 
memiliki cukup informasi dalam melakukan penilaian  
kelayakan  kredit  (Cziraky,  Tisma,  dan  Pisarovic  2005). 
Pentingnya informasi keuangan bagi kreditor merupakan 
syarat dalam pemebrian kredit juga  dikatakan oleh (Baas  dan  
schrooten  2006) bahwa  salah  satu  teknik  pemberian kredit 
yang paling banyak digunakan adalah financial statement lending 
yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi 
keuangan dari debiturnya. 

Dalam aktivitas  perbankan  dikatakan bahwa untuk 
mendapatkan pinjaman dari bank, maka nasabah harus 
mengajukan permohonan kredit.  Setiap permohonan kredit 
tersebut dapat diajukan secara  tertulis  kepada  pihak  bank,  
tanpa  melihat berapa  jumlah  kredit  yang diminta. 
Penelitian dari Riskayanto, Sulistiowati (2006) menyatakan 
bahwa pengajuan kredit berpengaruh terhadap jumlah kredit 
yang diterima UMKM.  

Penelitian   lainnya dilakukan oleh Aufar   (2013)   
menyatakan   bahwa pendidikan terakhir pemilik UMKM 
berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.   

Semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, persepi 
pengusaha semakin memandang   penting   atau   tidaknya   
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kebutuhan   untuk   melakukan   pelaporan keuangan. 
Presepsi menjadi titik awal seseorang dalam menilai dan 
menjalankan suatu hal, termasuk pembukuan dan pelaporan 
keuangan (Schiffman dan Kanuk, 2010).  Lama  usaha  
merupakan  lamanya  pedagang  berkarya  pada  usaha  
perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 2008).  

Penelitian dari Nofianti (2011) menyatakan bahwa 
variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap jumlah kredit 
yang diterima.  Penelitian yang sama dilakukan oleh Pratiwi,  
Sondhak,   dan  Kalangi  (2014)  menyatakan   bahwa  
kualitas  laporan keuangan  berpengaruh  terhadap  jumlah  
kredit  yang  diterima  UMKM.  

Standar atau acuan dalam penusunan laporan keuangan 
harus diketahui atau di informasikan terlebih dahulu kepada 
pengguna, seperti SAK ETAP, begitu juga dengan SAM 
EMKM ini, dengan adanya informasi dan sosialisasi terkait 
Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 
(SAK ETAP ), maka pengusaha   akan   mendapat   pemahan   
yang  jelas   tentang standar tersebut. Terkait dengan 
informasi ini, Rudiantoro,  Siregar  (2011)  menyatakan  
bahwa  informasi  dan  sosialisasi  SAK ETAP  berpengaruh  
terhadap  pemahaman  pengusaha  pada  SAK  ETAP. Dalam  
hal  ini  latar  belakang  pendidikan  pengusaha  yang  bukan  
dari  bidang akuntansi akan mengalami kesulitan saat 
memahami Standar Akuntansi untuk Entitas terhadap 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  

Penelitian dari Rudiantoro, Siregar (2011) menyatakan 
bahwa pendidikan terakhir  berpengaruh  terhadap  
pemahaman  pengusaha  pada  SAK ETAP.  Semakin besar 
jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan 
semakin besar pula modal yang tertanam dalam perusahaan 
tesebut, semakin banyak penjualan yang dapat dihasilkan oleh 
suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula perputaran 
uang dan semakin besar kapitalisasi pasar. Ukuran 
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perusahaan merupakan karakteristik yang dapat 
mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk 
kedalam ukuran kecil, menengah, ataupun besar.Ukuran 
usaha kecil, menengah,   besar   apakah   memahami   tentang   
SAK   ETAP.   Sehingga dapat dikatakan bahwa  ukuran   
usaha   berpengaruh terhadap  pemahaman  pengusaha  pada  
SAK  ETAP.   

Penelitian lainnya mengenai SAK ETAP dan UKM 
dilakukan oleh Gusnardi dkk (2015) mengatakan bahwa 
prospek implementasi SAK-ETAP di Kota Pekanbaru masih 
sangat rendah, hanya 13% responden yang tahu akan 
informasi SAK-ETAP dan tidak ada satu pun responden 
yang mengaku paham akan isi SAK ETAP tersebut, hal ini 
dianggap wajar karena SAK-ETAP masih baru dan sangat 
kurang disosialisasikan oleh pihak terkait, sehingga 
mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan 
masih sangat jauh dari standar akuntansi keuangan yang 
berlaku sehingga laporan keuangan yang disajikan hanya 
sebatas pembukuan biasa untuk mengetahui alur perputaran 
kas dan besarnya rugi atau laba yang diperoleh dalam waktu 
tertentu.  
 
4.3 Metode Penelitian 
a.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Rokan 
Hulu. Pemilihan lokasi ini karena terkait dengan dengan kisah 
sukses Kabupaten Rokan Hulu yang hasil dari pemekaran 
Kabupaten Kampar, tingkat perkembangan 
perekonomiannya maju pesat dibandingkan dengan 
Kabupaten induk.  Selain  itu  juga  ingin  mengetahui 
bagaimana perkembangan  UMKM  yang ada  Kabupaten 
Rokan Hulu  terkait dengan kualitas laporan keuangannya.   
Penelitian ini akan dilakukan awal tahun 2017 sampai ahir 
tahun 2017 (1 tahun). 
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b.  Cara Menentukan Ukuran Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang 

terdaftar di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan data 
Depkop Rohul tahun 2016 sejumlah 815 UMKM yang terdiri 
dari 5 (lima) klasifikasi usaha. Teknik pengambilan sampel 
dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling 
merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan cluster saat 
pengumpulan data dilakukan. Alasan pemilihan teknik 
pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses 
pengambilan sampel. Sedangkan ukuran sampelnya 
ditetapkan berdasarkan rumus Taro Yamane.  

Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 
kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a. Dikelola oleh pemiliknya sendiri. 
b. Memiliki sedikitnya 2 atau lebih karyawan (termasuk 

pemilik). 
c. Memiliki umur usaha sedikitnya 2 tahun. 
d. Baik pemilik maupun karyawan bersedia diwawancarai. 

Subyek dalam penelitian ini meliputi pengelola, dan 
pemilik UMKM Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa data 
yang didapatkan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. 

Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil 
dalam penelitian ini minimal 96  responden pemilik UMKM.  
Namun dalam penelitian ini, jumlah sampel yang akan 
diambil untuk diteliti digenapkan menjadi 100 unit UMKM.  
 
c.  Jenis dan Sumber data 

Moleong (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian 
kualitatif, sumber data yang utama adalah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya adalah tambahan. Sementara dari 
sumber yang berbeda Arikunto (1998) menyatakan bahwa 
yang dimaksud dari sumber data di sini adalah subyek dari 
mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang 
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digunakan meliputi: a) data primer, yang diperoleh dari hasil 
wawancara secara mendalam kepada pengelola dan pemilik 
UMKM, dan b) data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Rokan Hulu. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, 
dengan menggunakan unit observasi UMKM, penggunaan 
unit UMKM dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM dan 
standar keuangan yang dipakai dalam pembuatan laporan 
keuangannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
UMKM di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 815 
UMKM. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
perhitungan rumus Slovin yang berjumlah 100 responden, 
yaitu UMKM dalam 5 kelompok bidang usaha.  

 
d.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi 
dalam tiga tahapan yakni, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si 
pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer, dan 
objek yang diobservasi dikenal sebagai observe (W. Gulo, 
2002). Dalam konteks penelitian ini observasi dilakukan 
untuk mengamati perkembangan UMKM. 

Teknik wawancara dilakukan dengan membuat 
pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang 
akan digunakan untuk tanya jawab dengan responden. 
Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang 
sebelumnya telah diperoleh melal ui proses observasi. 

Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada 
pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian 
yang dibutuhkan (Irawan, 2004). Pada penelitian kualitatif, 
dokumentasi berguna sebagai penggunaan teknik 
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pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara. 
 
e. Teknik Analisa Data dan Rancangan Pengujian 

Hipotesis 
Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diimplementasikan. Analisis data menggunakan model 
interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman 
(2009) yang terdiri dari empat hal utama, yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian dat a dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 

 Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan 
beberapa kriteria diantaranya: 

a. Pengumpulan data, data yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara, dan dokumentasi  yang  kemudian  
dituliskan  dalam  catatan  lapangan  yang berisi tentang 
apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami dan juga 
temuan tentang apa  yang  dijumpai selama penelitian 
dan  merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk 
tahap berikutnya. 

b. Reduksi data, reduksi data yaitu proses dimana peneliti 
melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi  data  
“kasar”  dari  catatan  tertulis  di  lapangan.  Proses 
reduksi  data  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  
mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, 
membuang bagian data yang tidak diperlukan serta 
mengorganisasikan data sehingga mudah untuk 
diperlukan penarikan kesimpulan yang kemudian 
dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

c. Penyajian data,   adalah sekumpulan informasi yang 
tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada 
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penyederhanaan data sehingga mudah dipahami (Miles 
dan Huberman, 2009). 

d. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan 
menyangkut intepretasi peneliti, yaitu penggambaran 
makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya 
mencari makna dari data yang telah dihasilkan dalam 
penelitian, serta menganalisis data dan kemudian 
membuat kesimpulan, peneliti harus mencari pola, 
hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk 
dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses 
penyimpulan data merupakan proses yang 
membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar 
dipertanggungjawabkan. Tahap penarikan kesimpulan 
mempunyai maksud usaha untuk mencari atau 
memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, 
alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang 
ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan 
mempertanyakan kembali sambil melihat catatan 
lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat 
dan tepat.   

Data penelitian ini dianalisis menggunakan metode 
analisis regresi berganda dengan pengujian hipotesis serta 
analisis deskriptif. Adapun bentuk persamaan regresi 

berganda dirumuskan sebagai berikut:  Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ 
+ β₃X₃ + β₄X₄ + e   
 
f.  Uji KualitasData 

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas 
dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Uji validitas 
Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas 
data adalah dengan koefisien korelasi. Uji reliabilitas 
menggunakan teknik cronbach alpha, suatu variabel maupun 
konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai croanbach’s 
alpha > 0,60 (Imam Ghozali, 2009 dengan menggunakan 
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rumus Kr 20 =   
 
g.  Metode Analisis Data 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah 
model regresi yang dibuat dapat digunakan sebagai alat 
prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan 
adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov- 
Smirnov, dengan memperhatikan probabilitas signifikansi dari 
residual data. Uji heteroskedastisitas dengan uji Gletjser, hasil 
uji Gletjser yang menyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 
apabila nilai thitung< ttabel. Untuk uji multikolinearitas 
menggunakan nilai cut off dari tolerance value  < 0,10 atau sama 
dengan nilai Varience Inflation Factor (VIF) diatas 10 (Ghozali, 
2011). 

Uji hipotesis yang akan dilakukan adalah analisis regresi 
berganda, uji koefisien determinansi, uji statistik F, uji 
statistik F variabel independen pada persamaan 1 meliputi: 
pendidikan terakhir, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang 
pendidikan, sedangkan variabel dependen meliputi persepsi 
pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan.  
 
h. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenjang 
pendidikan (X1), latar belakang pendidikan (X2), ukuran usaha 
(X3), dan lama usaha (X4). Sedangkan Variabel dependen 
adalah kualitas laporan keuangan. Operasional Variabel 
seperti dalam Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 
Operasional Variabel Penelitian 

 
No. Variabel Dimensi Indikator Skal

a 

1. Tingkat 
Pendidi
kan   

Tingkat 
pendidikan 
tertinggi 
manajer/pemilik 
EMKM 

1. SD/SMP 
2. SMA 
3. S1 

 

 

2. Latar 
belakan
g 
pendidi
kan   

Jurusan 
pendidikan 
terakhir yang 
ditempuh 
responden 

1. Ekonomi, 
akuntansi 
atau 
manajemen 

2. Lainnya 

 

3. Ukuran 
Usaha   

Besarnya 
kekayaan 
dan hasil 
penjualan 
tahunan 

1. Kriteria 
Usaha Mikro 

2. Kriteria 
Usaha Kecil 

3. Kriteria 
Usaha 
Menengah 

 

4. Lamany
a Usaha 
(Umur) 

Jumlah tahun 
yangdihitung 
dari 
awalpendirian 
perusahaansamp
ai sekarang 
 

1. < 5 tahun 
2. 5 – 10 tahun 
3. 3. >10 

tahun 

 

5. Kualitas 
laporan 
keuanga
n    

Kesesuaian 
dengan EMKM 

Tersedianya  
laporan 
keuangan yang 
dibuat oleh 
EMKM dalam 
hal ini (minimal 
3 komponen 
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Lap. Keuangan) 
 

6. Tingkat 
infor
masi 
dan 
sosial
isasi 
yang 
diterima 
oleh 
pengusa
ha   

Sumber 
informasi 
terkait SAK 
EMKM 

1. Seminar/Pel
atihan; 

2. Internet; 
3. Buletin/Maj

alah; 
4. Lainnya 

(sebutkan) 

 

 
4.4  Hasil Penelitian  
a.  Profil Usaha 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau 
pelaku dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
ada di Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah responden sebanyak 
100 responden dan berikut ini dapat dilihat karakteristik atau 
identitas responden dalam penelitian ini. 

Kuesioner disebarkan kepada 100 orang pemilik/ 
pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dimana 
pendidikan terakhir pemilik adalah SMA/SMK (98%) dan 
Sarjana Strata-1 sebanyak 2% dengan latar belakang 
pendidikan hampir semuanya non ekonomi (99%).  Ukuran 
usaha yang dijalankan, mayoritas usaha kecil (78%), kemudian 
usaha mikro ada 14% dan usaha menengah ada 8%.  
Kemudian umur usaha sebagian besar antara 5-10 tahun 
(97%) dan sisanya masih kurang dari 2 tahun. Sumber daya 
manusia yang dipekerjakan mayoritas masih kurang dari 4 
orang (66%), disusul kemudian yang mempekerjakan 
karyawan antara 5-19 orang ada sebanyak 28%. Total asset 
yang dimiliki usaha mayoritas berkisar antara 100 juta-499 
juta rupiah (60%) dengan penjualan pertahun juga mayoritas 
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berkisar antara 100 juta-499 juta rupiah (77%). Dalam hal 
permodalan, semua UMKM yang diteliti hanya menggunakan 
sekitar 50-70% modal sendiri dan semua UMKM pernah 
mengajukan pinjaman/kredit ke Bank. 

 
b.  Kredit Bank 

Para pemilik UMKM yang ada di Kabupaten Rokan 
Hulu semuanya mendapatkan informasi tentang kredit 
perbankan dari media massa seperti surat kabar, televisi, 
internet dan lainnya. Jumlah kredit yang diajukan pemilik 
UMKM pada umumnya antara Rp.50.000.001  –  
Rp.100.000.000 dan yang jumlah kredit yang disetujui pihak 
bank juga pada umumnya antara Rp.50.000.001  –  
Rp.100.000.000. Jangka waktu yang dibutuhkan hingga kredit 
diterima mayoritas 1 tahun (77%) dan yang pali lama hingga 2 
tahun ada sebanyak 23%. Nilai jaminan yang diberikan atas 
pinjaman tersebut mayoritas lebih dari Rp.100.000.000 dan 
Bank tempat pengajuan kredit semuanya dari Bank BUMN. 
Waktu yang dibutuhkan untuk memproses kredit cukup 
cepat, yaitu sekitar 2 bulan dan proses pengajuan kredit 
tersebut mudah meskipun tidak ada pihak yang membantu 
selama proses pengajuan kredit tersebut. 

 
c.  Kualitas Laporan Keuangan 

Sebagian besar pemilik/ pelaku UMKM yang ada di 
Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan pencatatan 
pembukuan (87%), hanya sebanyak 13% UMKM yang telah 
melakukan pencatatan pembukuan. Meskipun mereka 
menyadari bahwa laporan keuangan sangat penting 
bagi tumbuh dan kembangnya perusahaan, namun kendala 
ketidakmampuan dan tidak adanya staf yang mengerti untuk 
melakukan pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan 
membuat mereka tidak melakukan pencatatan akuntansi. 
Pada UMKM yang sudah melakukan pencatatan pembukuan, 
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semuanya memiliki bagian khusus untuk pencatatan 
akuntansi, namun belum mempekerjakan karyawan khusus 
untuk pencatatan akuntansi. Mereka pertama kali membuat 
laporan keuangan ketika mengajukan kredit ke Bank dan 
komponen yang disajikan selama ini hanya dalam bentuk 
Neraca, dan itupun hanya dilakukan secara manual dan tidak 
menggunakan software akuntansi.  

Ditinjau dari kualitas, khususnya kualitas laporan 
keuangan bagi UMKM ini, masih sangat jauh dari yang 
diharapkan, seperti disebutkan di atas bahwa para pemilik 
atau pelaku UMKM ini kalaupun mereka memerlukan 
laporan keuangan hanya untuk memenuhi syarat bagi mereka 
untuk pengajuan kredit ke pihak perbankan saja, dari 
keterangan responden bahwa laporan keuangan tersebutpun 
mereka minta buatkan oleh pihak pemberi kredit tersebut. 

 
d.  SAK EMKM 

Para pemilik atau pelaku UMKM ini sangat minim 
sekali mendapatkan informasi khususnya tentang penyusunan 
laporan keuangan. Pihak IAI sudah merilis suatu standar 
untuk para UMKM ini sekitar tahun 2014 dengan nama 
Standar Akuntansi Keuangan -Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik disingkat dengan SAK ETAP, yang inipun sebahagian 
besar para UMKM belum mengetahui keberadaannya apa lagi 
untuk mengikuti standarnya. Setelah dua tahun keberadaan 
SAK ETAP tersebut, tahun 2017 IAI kembali mengeluarkan 
Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM dengan nama 
SAK-EMKM. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pemilik 
UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tidak 
mengetahui adanya standar akuntansi keauangan EMKM 
(97%), hanya sebanyak 3% UMKM yang mengetahui adanya 
standar akuntansi keauangan EMKM. 

Untuk itu perlu sosialisasi dari pihak terkait, 
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sehubungan dengan akan diberlakukannya SAK EMKM Per 
1 Januari 2018 nanti, misalnya dengan melakukan pelatihan2 
kepada pelaku EMKM bagaimana caranya mereka dapat 
menyusun laporan keuangan sederhana, dan nantinya dapat 
mengacu kepada SAK EMKM tersebut. 

 
e.  Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini akan disajikan hasil pengujian hipotesis 
untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan (X1), latar 
belakang pendidikan (X2), ukuran usaha (X3), lama usaha (X4) 
dan informasi terkait SAK EMKM (X5) terhadap kualitas 
laporan keuangan (Y) pada UMKM yang ada di Kabupaten 
Rokan Hulu.  Karena kualitas laporan keuangan hanya dapat 
diukur dari ada tidaknya pencatatan laporan keuangan 
(dummy variabel), maka data diolah menggunakan analisis 
regresi logistik (logit model). Berdasarkan hasil pengolahan 
data menggunakan software SPSS 20, diperoleh hasi estimasi 
persamaan logit model sebagai berikut. 

 
Tabel 4.2 

Hasil Estimasi Model Logit Untuk Memprediksi 
Kualitas Laporan Keuangan 
Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1a 

X1 16,272 40193,005 ,000 1 1,000 11663063,280 

X2 2,329 56841,469 ,000 1 1,000 10,267 

X3 2,329 ,697 11,178 1 ,001 10,267 

X4 3,295 1,308 6,349 1 ,012 26,982 

X5 18,601 23205,410 ,000 1 ,999 119746133,713 

Constant -43,519 46410,864 ,000 1 ,999 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5. 

 
Melalui hasil pengolahan seperti pada tabel di atas, nilai 

koefisien regressi (B)  dapat diaplikasikan kedalam  bentuk 
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persamaan fungsional dengan model logit sebagai berikut: 
g (y) = -43,519 + 16,272 X1 + 2,329 X2 + 2,329 X3  + 

3,295 X4  +   18,601 X5   
Melalui model logit tersebut maka dapat dibentuk 

model  prediksinya sebagai berikut: 

 1 2 3 4 543 ,519 16 ,272 X 2 ,329 X 2 ,329 X   3 ,295 X   18 ,601X

1
P ( y )

1 e
     


   

Pada model prediksi tersebut perusahaan diprediksi 
melakukan pencatatan laporan keuangan jika  P> 0,5. Nilai 
koefisien tingkat pendidikan bertanda positif menunjukkan 
bahwa pendidikan pemilik UMKM lebih tinggi cenderung 
melakukan pencatatan laporan keuangan. Kemudian latar 
belakang pendidikan bertanda positif menunjukkan bahwa 
latar belakang pendidikan pemilik UMKM dari ekonomi 
cenderung melakukan pencatatan laporan keuangan. 
Demikian juga dengan ukuran perusahaan dan lama usaha 
bertanda positif, artinya UMKM dengan ukuran lebih besar 
maupun umur usaha lebih lama cenderung melakukan 
pencatatan laporan keuangan.  

Terakhir koefisien informasi terkait SAK EMKM juga 
bertanda positif,  artinya pemilik UMKM yang mengetahui 
adanya standar akuntansi keauangan EMKM cenderung 
melakukan pencatatan laporan keuangan. Setelah model 
prediksi diperoleh, selanjutnya dilakukan pengujian kelayakan 
model dan pengujian variabel secara parsial untuk 
membuktikan apakah kelima variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

 
a) Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Uji kelayakan model bertujuan untuk membuktikan 
apakah model empiris yang dipeoleh sudah sesuai atau sudah 
dapat menggambarkan model teoritis yang dibangun 
sebelumnya. Uji kelayakan model menggunakan Hosmer and 
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Lemeshow’s Goodness of Fit Test dan dari hasil pengolahan data 
diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. 

 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Kelayakan Model 
Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 ,053 1 ,818 

 
Pada tabel di atas dapat dilihat nilai Chi-square pada 

Hosmer and Lemeshow test sebesar 0,053 dengan nilai signifikasi 
sebesar 0,818. Karena nilai sinifikansi Hosmer and Lemeshow test 
lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 
empiris yang dipeoleh sudah sesuai dengan model teoritis. 

 
b) Uji  Overall (Uji Simultan) 

Uji overall dilakukan untuk menguji apakah tingkat 
pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, 
lama usaha dan informasi terkait SAK EMKM secara 
simultan dapat digunakan untuk memprediksi kualitas 
laporan keuangan. Untuk keperluan pengujian digunakan 
statistik uji Chi-Square dengan hipotesis statistik sebagai 
berikut: 

Ho : Semua i =  0 : Tingkat pendidikan, latar belakang 
pendidikan, ukuran usaha, lama usaha 
dan informasi terkait SAK EMKM 
tidak dapat digunakan untuk 
memprediksi kualitas laporan keuangan 

Ha :  Ada i      0 : Tingkat pendidikan, latar belakang 
pendidikan, ukuran usaha, lama usaha 
dan informasi terkait SAK EMKM 
dapat digunakan untuk memprediksi 
kualitas laporan keuangan 
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Kriteria pengujian yang digunakan adalah Tolak Ho 

pada tingkat kekeliruan 5% jika 
2 2

hitung tabel
lebih besar dari 

. 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Kecocokan Model Untuk Memprediksi  

Kualitas Laporan Keuangan 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 18,061 5 ,003 

Block 18,061 5 ,003 

Model 18,061 5 ,003 
 

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai chi-square yang 
diperoleh dari uji kecocokan model sebesar 18,061 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,003. Kemudian dari tabel Chi-square 
pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas = 5 diperoleh 

2
(1-0.05);4 sebesar 11,07. Karena  Chi-square hitung (18,061) 

lebih besar dari Chi-square tabel (11,07), maka pada tingkat 
kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha 
diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa kelima variabel independen (tingkat pendidikan, latar 
belakang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha dan informasi 
terkait SAK EMKM) secara simultan signifikan berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM yang ada di 
Kabupaten Rokan Hulu. 

Tabel 4.5 
Koefisien Determinasi 

Model Summary 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 59,216a ,165 ,307 

a. Estimation terminated at iteration number 9 because 
parameter estimates changed by less than ,001. 
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Nilai Negelkerke R-square yang terdapat pada tabel 
diatas dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada regressi 
linier. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat nilai 
Negelkerke R-square sebesar 0,307, nilai ini menunjukkan 
bahwa secara simultan tingkat pendidikan, latar belakang 
pendidikan, ukuran usaha, lama usaha dan informasi terkait 
SAK EMKM mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan 
pada UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 
30,7%. Dengan kata lain secara simultan tingkat pendidikan, 
latar belakang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha dan 
informasi terkait SAK EMKM memberikan pengaruh sebesar 
30,7% terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM yang 
ada di Kabupaten Rokan Hulu. 

 
c) Uji Signifikansi Masing-Masing Variabel Independen 

Setelah diketahui bahwa hasil pengujian secara simultan 
diputuskan untuk menolak Ho, selanjutnya dilakukan 
pengujian secara parsial untuk menguji pengaruh masing-
masing variabel independen. Untuk menguji signifikansi 
(kebermaknaan) pengaruh masing-masing variabel 
independen digunakan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho : i = 0      

Ha : i  0    ; i = 1,2,3,4,5 
Guna menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji 

Wald yang mempunyai pendekatan pada distribusi Chi-Square 
dengan kriteria pengujian tolak H0 pada 0,05 jika nilai statistik 

uji wald lebih besar dari nilai 2
tabel, yaitu sebesar 3,841.  

 
Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 

Dihipotesiskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum melakukan 
pengujian terlebih dahulu disusun hipotesis statistik sebagai 
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berikut. 

Ho : 1 = 0 
: 

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan 

Ha : 1 ≠ 0 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 

 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa koefisien dari 
variabel tingkat pendidikan  bertanda positif, kemudian nilai 
statistik uji wald untuk variabel tingkat pendidikan adalah 
sebesar 0,00 dengan nilai signifikansi sebesar 1,00. Karena 
nilai statistik uji wald dari variabel tingkat pendidikan  lebih 
kecil dari nilai Chi-square tabel (3,841), maka pada tingkat 
kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha 
ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa tingkat pendidikan pemilik tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM yang ada di 
Kabupaten Rokan Hulu. 

 
Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 

Dihipotesiskan bahwa latar belakang pendidikan 
berpenagruh terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum 
melakukan pengujian terlebih dahulu disusun hipotesis 
statistik sebagai berikut. 

Ho : 2 = 
0 : 

Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

Ha : 2 ≠ 0 
: 

Latar belakang pendidikan berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel 
latar belakang pendidikan  bertanda positif, kemudian nilai 
statistik uji wald untuk variabel latar belakang pendidikan 
adalah sebesar 0,00 dengan nilai signifikansi sebesar 1,00. 
Karena nilai statistik uji wald dari variabel latar belakang 
pendidikan lebih kecil dari nilai Chi-square tabel (3,841), maka 
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pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho 
sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat 
disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan pemilik tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 
UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil ini 
disebabkan karena mayoritas latar belakang pendidikan 
responden yang bukan berasal dari bidang akuntansi maupun 
ekonomi, sehingga tidak menganggap pembukuan penting 
dilakukan secara teratur. 
 
Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

Dihipotesiskan bahwa ukuran usaha berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum melakukan 
pengujian terlebih dahulu disusun hipotesis statistik sebagai 
berikut. 

Ho : 3 = 0 
: 

Ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan 

Ha : 3 ≠ 0 
: 

Ukuran usaha berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan 

 
Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel 

ukuran usaha bertanda positif, kemudian nilai statistik uji wald 
untuk variabel ukuran usaha adalah sebesar 11,178 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai statistik uji wald 
untuk variabel ukuran usaha (11,178) lebih besar dari nilai 
Chi-square tabel (3,841), maka pada tingkat kekeliruan 5% 
diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi 
berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa ukuran 
usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 
UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian 
ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan UMKM 
dengan ukuran lebih besar cenderung melakukan pencatatan 
laporan keuangan. 
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Pengaruh Lama Usaha terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

Dihipotesiskan bahwa lama usaha berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum melakukan 
pengujian terlebih dahulu disusun hipotesis statistik sebagai 
berikut. 

Ho : 4 = 0 : Lama usaha tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan 

Ha : 4 ≠ 0 : Lama usaha berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan 

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel 
lama usaha bertanda positif, kemudian nilai statistik uji wald 
untuk variabel lama usaha adalah sebesar 6,349 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,012. Karena nilai statistik uji wald untuk 
variabel lama usaha (6,349) lebih besar dari nilai nilai Chi-
square tabel (3,841), maka pada tingkat kekeliruan 5% 
diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi 
berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa lama 
usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 
UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian 
ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan UMKM 
yang sudah lebih lama berdiri cenderung melakukan 
pencatatan laporan keuangan. 

 
Pengaruh SAK EMKM terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan 

Dihipotesiskan bahwa informasi terkait SAK EMKM 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sebelum 
melakukan pengujian terlebih dahulu disusun hipotesis 
statistik sebagai berikut. 

Ho : 5 = 0 : Informasi terkait SAK EMKM tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan 

Ha : 5 ≠ 0 : Informasi terkait SAK EMKM berpengaruh 
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terhadap kualitas  
laporan keuangan 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel 
informasi terkait SAK EMKM bertanda positif, kemudian 
nilai statistik uji wald untuk variabel informasi terkait SAK 
EMKM adalah sebesar 0,00 dengan nilai signifikansi sebesar 
1,00. Karena nilai statistik uji wald untuk variabel informasi 
terkait SAK EMKM (0,00) lebih kecil dari nilai nilai Chi-square 
tabel (3,841), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan 
untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan 
hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa informasi terkait 
SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pada UMKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada  beberapa  masalah 
mendasar agar UMKM/EMKM dapat menerapkan PSAK-
ETAP dengan segera. Dari penelitian ini didapatkan bahwa 
sebagian besar pelaku UMKM/EMKM masih menganggap 
penting adanya laporan keuangan untuk entitas yang 
bersangkutan, tetapi karena kendala waktu dan biaya hal 
tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 
harapan. Hal ini memunculkan harapan bahwa sebenarnya 
para pelaku UMKM/EMKM masih mempunyai keinginan 
untuk menerapkan standar catatan keuangan bagi usahanya. 
Artinya prospek penerapan SAK EMKM masih besar untuk 
diterapkan.  
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