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PRAKATA 

 

 

 
Puji syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat ALLAH SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga modul ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya.  

Modul ini berjudul  ―Pelaporan Keuangan Single Entry untuk usaha Usaha Mikro 

dan kecil‖  ini, kami susun untuk menunjang kebutuhan para pelaku UMKM agar dapat 

mendalami pemahaman tentang tata kelola keuangan terutama Usaha Mikro dan Kecil. 

Sudah pasti modul  ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih 

apabila para pembaca mau memberikan kritik dan sarannya kepada kami. 

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada, Ibu Vita, 

Puspita, Auliya  serta semua orang yang berpartisipasi membantu penyusunan modul ini, 

atas dorongannya sehingga terlaksananya penyelesaian modul ini. 

Akhirnya kami tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNJ, Dekanat  Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta serta pihak- pihak yang telah mendukung dan membantu untuk 

mensukseskan bahan ajar ini. 
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A. Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor 

ekonomi yang mempunyai peran  yang cukup besar dalam perekonomian 

nasional. Menurut Wakil Ketua Kadin Indonesia dalam jangka lima tahun terakhir 

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selalu diatas 50% dan 

sumbangsih UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja diatas 90% (Bussiness 

Review, 2015). Namun demikian  apabila dibandingkan dengan kotribusi UMKM 

terhadap penerimaan pajak masih sangat kecil kurang lebih 0,5% dari total 

penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM bisa mengindikasikan 

bahwa tingkat pemahaman dan  ketaatan UMKM dalam  memenuhi 

 kewajiban perpajakan masih sangat rendah. 

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara  

sukarela (Voluntary tax Compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan 

negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diteima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model presumptive regime dalam  

perpajakan. Presumptive regime sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan 

pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki 

keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan.  
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Tujuan dari pemberlakuan pajak untuk UMUM ini adalah adanya 

kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan 

sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan 

tentang manfaat pajak dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkatkan 

kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat.  

 

B. Karakteristik UMKM 

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik 

di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM 

memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut  : 

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan 

modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya. 

2. Terbatasnya sumber – sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk 

membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan 

pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil 

dan menengah. 

3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. 

Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan 

jaminan, pembukuan dan lain sebagainya. 

4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti 

pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan 

keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

5. Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan 

perbankan. 

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling 

tidak secara potensial) seperti yang diuraikan di atas tersebut, tidak heran kenapa 

pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak 

lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi 

sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan 
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UMKM. Tidak hanya itu, lembaga-lembaga internasional pun, seperti Bank 

Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Organisasi Dunia untuk industri dan 

Pembangunan (the United Nation Industry and Development/UNIDO) dan banyak 

negara donor lewat kerja sama-kerja sama bilateral juga sangat aktif selama ini 

dalam upaya-upaya pengembangan(atau capaticy building ). 
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A.  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik 

di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM 

memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut  : 

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan 

modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya. 

2. Terbatasnya sumber – sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk 

membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan 

pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil 

dan menengah. 

3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. 

Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan 

jaminan, pembukuan dan lain sebagainya. 

4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti 

pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan 

keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

5. Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan 

perbankan. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 ayat (1), 

(2), dan (3) tercantum definisi usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
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perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 Kementrian Koperasi dan UMKM menggolongkan UMKM sebagai 

berikut: 

a. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki omset kurang dari Rp 1 

milyar pertahun. 

b. Untuk Usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omset 

antara Rp 1 milyar sampai Rp 50 milyar pertahun. 

  Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan usaha berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, seperti dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Usaha menurut Jumlah Tenaga Kerja 

No. Kategori Jumlah Tenaga Kerja 

1 Usaha Rumah Tangga (Mikro) ≤ 4 orang 

2 Usaha Kecil 5 — 19 orang 

3 Usaha Menengah 20 — 50 orang 

4 Usaha Besar ≤ 100 orang 

 

 

B. Laporan Keuangan  

Setiap kegiatan bisnis yang aktifitasnya menggunakan transaksi keuangan pasti 

memerlukan suatu pencatatan atas transaksi yang dilakukan, pencatatan itu bisa 

berupa bukti-bukti transaksi seperti nota kontan, faktur, kwitansi dan 

lainnya.Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha yang dikakukan, transaksi-
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transaksi yang timbul akan semakin bertambah banyak dan memerlukan 

pencatatan praktis yang memuat semua transaksi-transaksi tersebut. Oleh karena 

itu dibuatlah suatu sistem pelaporan keuangan yang disusun secara sistematis 

untuk mempermudah dalam mencatatan transaksi yang begitu banyak. 

Munawir (2002:2) menyatakan bahwa dari proses akuntansi yang dilakukan 

akan menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk alat 

komunikasi antara data keuangan atau kegiatan suatu perusahaan dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap data atau kegiatan dari perusahaan yang 

membuat laporan keuangan tersebut. 

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2009:15) mengemukakan bahwa 

laporan keuangan adalah merupakan laporan yang dipersiapkan untuk pengguna 

laporan akuntansi setalah transaksi dicatat dan diringkas. Sedangkan menurut 

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:4) laporan keuangan adalah merupakan salah 

satu sarana utama untuk perusahaan mengkomunikasikan informasi keuangan 

kepada orang-orang diluar perusahaan.Laporan ini memberikan sejaah perusahaan 

yang diukur dalam bentuk uang. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan merupakan indikator 

kesuksesan suatu perusahaan. Didalam laporan keuangan terdapat acuan penting 

yang berguna bagi para pemakainya untuk mempertimbangkan pemikiran mereka. 

Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, 

timing aliran kas, yang semuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun 

menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status 

keuangan dari individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan kuitas, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. 
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C. SAK ETAP  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas 

Publik (SAK ETAP 2009) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:  

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal (pemiilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).  

Contoh pengguna eksternal dalam kriteria kedua ini adalah : a. pemilik 

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, b. kreditur; dan c. lembaga 

pemeringkat kredit. 

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:  

1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, padatoritas pasar modal atau regulator lain untuk 

tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau  

2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang 

efek, dana pensiun reksa dana dan bank investasi.  

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik siginifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 

SAK ETAP. 

Penerbitan PSAK ETAP oleh DSAK IAI ini adalah sebagai alternatif 

PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK 

yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Setiap 

entitas diberikan pilihan apakahakan menggunakan PSAK umum, atau PSAK 

ETAP.Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitaspublik , maka tentu tidak 

ada pilihan lain kecualimenerapkan PSAK umum. Namun jika tidaktermasuk 
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entitas yang memiliki akuntabilitas publik,maka entitas dapat memilih 

menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. 

Komponen Laporan Keuangan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan rinci 

tentang laporan keuangan, berikut ini adalah komponen-komponen laporan 

keuangan berdasarkan PSAK: 

a. Neraca (balance sheet) 

Pengertian neraca menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2009:16) adalah daftar 

aset, kewajiban, dan pemilik ekuitas pada tanggal tertentu, biasanya pada 

penutupan hari terakhir dari bulan atau satu tahun. Neraca adalah suatu laporan 

yang berisi tentang posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta 

informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Pada umumnya 

neraca berisi tentang informasi yang menggambarkan keseimbangan 

jumlah aktiva dan pasiva perusahaan yang penyusunannya berdasarkan 

persamaan akuntansi. Aktiva berisi jumlah harta kekayaan yang dimiliki, 

sedangkan pasiva berisi jumlah antara hutang dan modal perusahaan yang 

jumlahnya harus selalu seimbang dengan aktiva. 

Seperti yang dikatakan oleh Munawir (2002:13) bahwa neraca adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada 

suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu 

dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal 

atau tahun kalender, sehinggga neraca sering disebut dengan balance sheet. 

1 )  Akt i va  

Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki suatu organisasi atau 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kekayaan tersebut dapat 

berupa uang (kas), tagihan (piutang), persedian, peralatan, kendaraan, 

bangunan, tanah dan lainnya. 
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2)  Huta n g  

Hutang merupakan suatu kewajiban yang di tanggung perusahaan untuk 

membayar sejumlah tertentu uang, barang atau jasa kepada pihak yang 

melakukan kegiatan transaksi dimasa lalu. Dalam neraca jumlah hutang 

yang ada mengartikan bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan sebagian 

berasal dari pinjaman kepada pihak yang dimintai pinjaman. 

3 )  M o d a l  

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. 

Atau selisih lebih antara harta perusahaan terhadap hutang-hutangnya 

(Munawir, 2002:19). 

b. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi menurut Munawir (2002:26) merupakan suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba, yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan menurut Subramanyam dan 

Wild (2014:24) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan yang mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal 

neraca. Laporan ini mencerminkan aktifitas operasi perusahaan. Laporan laba 

rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan 

untuk suatu periode waktu. 

Sedangkan menurut Soemarso (2004:55) laporan laba rugi adalah ikhtisar 

pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Lapporan laba rugi menunjukkan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu. 

Di dalam laporan laba rugi terdapat unsur-unsur yang membentuknya, unsur-

unsur tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pendapatan 

Terdapat banyak pengertian pendapatan menurut para ahli, pengertian 

pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2012:163) adalah arus 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas 

selama suatu periode, yaitu dari pengiriman atau produksi barang dan jasa 
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atau kegiatan lainnya yang berasal dari operasi besar suatu pusat 

entitas. Arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan memiliki banyak nama 

seperti sales, fees, interest, dividens and royalties. 

2) Beban 

Beban adalah seuatu yang dikorbankan atau biaya yang telah digunakan dalam 

proses usaha untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu, atau 

yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomi untuk kegiatan masa-masa 

yang akan datang. Beban dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Beban Usaha 

Beban usaha adalah beban-beban yang dikeluarkan secara rutin atau 

sering terjadi karena adanya suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk 

memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut dalam suatu periode 

akuntansi. 

b. Beban diluar Usaha Beban diluar usaha merupakan beban-beban 

yang sifatnya tidak sewaktu-waktu terjadi atau dikeluarkan pada saat-

saat tertentu diluar dari kegiatan usaha. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan 

dalam jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perubahan modal yang 

terjadi bisa dikarenakan karena penambahan atau pengurangan modal, laba 

ditahan, agio atau disagio. Istilah ditahan sering diartikan negatif, dalam hal ini 

ditahan memiliki arti yang belum dibagikan. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang dibuat untuk menunjukkan aliran 

kas yang masuk (penerimaan) dan arus kas yang keluar (pengeluaran) dari 

suatu perusahaan dalam satu periode. Menurut Soemarso (2005:320) 

laporan arus kas pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia 

untuk melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama suatu 

periode tertentu. 
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Pengertian dari ketiga kegiatan yang terdapat dalam laporan arus kas menurut 

Subramanyam dan Wild (2014:19-22)adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasional (Operating) 

Aktifitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang 

terdapat dalam aktifitas pendanaan dan aktifitas investasi. Aktifitas operasi 

melibatkan setidaknya lima komponen yaitu penelitian dan pengembangan, 

pembelian, produksi, pemasaran,dan administrasi. Aktifitas operasi 

perusahana merupakan sumber utama laba perusahaan. 

2. Aktivitas Investasi (Investing) 

Aktifitas investasi mengacu kepada perolehan dan pemeliharaan investasi 

dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan 

menginvestasikan kelebihan kas. 

3. Aktivitas Pendanaan atau Pembiayaan (Financing) 

Aktifitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan 

untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan 

perusahaan. Terdapat dua sumber utama pendanaan eksternal investor dan 

kreditor. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang 

memuat informasi keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan 

berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, 

laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan aatas laporan 

keuangan memberikan penjelasan tambahan dari rincian pos-pos yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

 

D. Laporan Keuangan UMKM dengan Metode “Single Entry” 

 Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan 

dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual dan jumlah piutang/utang. 

Namun pembukuan itu tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan 
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(Jati et al, 2009). Penelitian Putra dan Kurniawati (2012) menunjukkan bahwa 

UKM mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan 

kurangnya SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan 

kurangnya alokasi waktu untuk menyusun. Mempekerjakan sesorang secara 

khusus untuk melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

masih menjadi hal yang kurang realistis bagi banyak UMKM sebab akan 

menambah pengeluaran untuk membayar gaji dari tenaga akuntansi tersebut. 

 Dalam  memodelkan pencatatan dan pelaporan UMKM perlu dibuatkan 

model pencatatan keuangan yang sederhana dan  mudah dimengerti UMKM 

(Narsa et al (2012). Hal ini sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Grant 

Thornton Org (2011) bahwa pelaku usaha dan akuntan setuju untuk melakukan 

penyederhanaan terhadap laporan keuangan yang ada dan jika melakukan 

penyederhanaan maka 80% pelaku usaha akan menerapkannya. Meskipun 

demikian pelaporan keuangan UMKM yang dibuat lebih sederhana harus sesuai 

dengan kebutuhan UMKM akan analisa internal, analisa perpajakan dan 

kebutuhan kredit usaha. 

 Beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa kebutuhan UMKM 

tentang informasi keuangan ditentukan oleh Volume usaha dan omset usaha. 

Penelitian Wahyudi (2009),Solovida (2010) menyebutkan bahwa omset usaha 

berpengaruh terhadap persepsi pemilik usaha mengenai penerapan akuntansi. 

Semakin besar omset suatu  usaha, semakin besar pula informasi yang dibutuhkan 

oleh usaha, sehingga semakin besar pula penerapan akuntansi dalam usaha 

tersebut.  

Sistem akuntansi yang baik tidak hanya dinilai dari seberapa baik catatan 

disimpan tapi seberapa baik mampu memenuhi kebutuhan informasi dari para 

pembuat keputusan internal dan eksternal. Penelitian Maseko dan Mayani (2011) 

menyarankan  bahwa untuk usaha kecil atau mikro, praktik akuntansi diusahakan 

memelihara buku kas yang memadai (jika mungkin dengan analisis), rekening 

bank (dengan deposito kebijakan dan penarikan), sistem kas kecil, pernyataan 

rekonsiliasi bank, kebijakan kredit dengan kreditur untuk pembelian dan 

penjualan pelanggan, kebijakan saham, daftar aset tetap dan penganggaran untuk 
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seluruh bisnis. Penelitian Ntim et al (2011), menyebutkan UKM melakukan 

Pembukuan terutama untuk mengambil informasi dari aktiva tetap, penjualan dan 

transaksi tunai. namun ada, informasi akuntansi tambahan  lain yaitu biaya operasi 

yang ditunjukkan oleh beberapa jumlah UKM. Hal ini mengidentifikasi bahwa 

UKM banyak digunakan metode ―Single Entry‖  dalam pencatatan transaksi yang 

dibuktikan dengan mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini. 

Metode ―Single  Entry”  menggunakan sistem kas basis dalam  

pembukuan akuntansi untuk Usaha Kecil. Dalam penelitian Smirat (2013) basis 

yang digunakan dalam Sistem Akuntansi UMKM yang dilakukan di Jordan 

mengunakan basis pencatatan secara Cash basis (73%) lebih banyak 

dibandingkan Acrual basis (27%). Beberapa syarat untuk menggunakan Metode 

single entry untuk perusahaan kecil yaitu: 

1. Perusahaan  menggunakan sistem kas basis , tidak  menggunakan akrual 

basis. 

2. Perusahaan memiliki beberapa transaksi keuangan per hari. 

3. Perusahaan tidak menjual secara kredit sendiri, yang berarti tidak 

memberikan barang atau jasa dan kemudian pelanggan faktur untuk 

pembayaran kemudian. Pelanggan harus membayar pada saat penjualan 

baik secara tunai, atau dengan cek tertulis atau transfer bank, atau dengan 

kartu kredit / debit pihak ke-3. 

4. Perusahaan memiliki sangat sedikit karyawan. 

5. Perusahaan memiliki beberapa aset fisik (misalnya, mungkin memiliki 

beberapa persediaan produk, perlengkapan kantor, dan uang tunai dalam 

rekening bank, tetapi tidak memiliki bangunan, sejumlah besar perabot 

kantor pendukung usaha, sistem komputer besar, mesin produksi mahal , 

kendaraan, dan lain-lain). 

6. Perusahaan ini swasta atau beroperasi sebagai kepemilikan tunggal atau 

kemitraan (yaitu, perusahaan tidak perlu mempublikasikan laporan laba 

rugi, neraca, atau laporan keuangan lainnya yang diperlukan perusahaan 

milik publik). 
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Dalam kondisi seperti itu, metode single entry mungkin cukup untuk 

memenuhi kewajiban pelaporan hukum perusahaan yang bisa digunakan untuk : 

1. Mendukung pelaporan pajak penghasilan bagi perusahaan (dimana data 

primer adalah biaya keluar dan pendapatan yang masuk). 

2. Membuktikan bahwa perusahaan dikumpulkan dan membayar pajak 

penjualan pemerintah untuk barang atau jasa yang dijual. 

3. Membuktikan bahwa perusahaan membayar pajak penghasilan sendiri. 

4.  Membuktikan bahwa perusahaan memenuhi pembayaran upah minimum 

dan karyawan persyaratan pemotongan pajak penghasilan. 

5. Peramalan kebutuhan anggaran masa depan dan pendapatan penjualan. 

6. Memberikan visibilitas real-time dan kontrol dana masuk dan keluar, 

untuk menghindari kelebihan pengeluaran anggaran . 

Metode ―Single Entry”  memiliki  kesederhanaan atas pembukuan  jika 

dibandingkan dengan  metode double entry. Keuntungan menggunakan Metode 

Single Entry adalah :  

1. Mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang 

keuangan atau akuntansi. 

2. Bagi banyak perusahaan kecil, metode single entry dapat dilaksanakan 

tanpa keterlibatan bagian pembukuan yang terlatih atau akuntan. 

3. Metode single entry tidak memerlukan software akuntansi yang kompleks. 

Metode Single Entry dapat dibuat dengan menggunakan spreadsheet yang 

sangat sederhana seperti Excel misalnya. 

Penelitian ini mencoba merancang aplikasi pelaporan keuangan dengan 

metode ―Single Entry‖ untuk UMKM dengan memberikan kesederhanaan dan 

kemudahan dalam pelaporan untuk setiap Level Pencatatan dan Pelaporan 

keuangan.  

 

E. Rancang Model Laporan Keuangan dan Informasi Akuntansi yang 

sesuai dengan kebutuhan UMKM. 

Laporan keuangan yang disajikan harus mampu memenuhi tujuan 

pelaporan keuangan yaitu : 



xviii 
 

a. Memberikan informasi yang reliabel dan akuntabel mengenai posisi 

keuangan. 

b. Sebagai bahan untuk menilai kinerja 

c. Sebagai dasar untuk mengambil keputusan. 

Dalam  memodelkan pencatatan dan pelaporan UMKM perlu dibuatkan model 

pencatatan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh UMKM (Narsa, 

Widodo, Kurnianto, 2012). Meskipun demikian pelaporan keuangan yang 

sederhana itu harus sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk analisa internal, 

analisa perpajakan dan keperluan kredit. Beberapa penelitian terdahulu ditemukan 

bahwa kebutuhan UMKM tentang informasi keuangan ditentukan oleh volume 

usaha. Wati (2011) menemukan bahwa omset usaha berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi. Semakin besar omset suatu usaha, semakin besar pula 

informasi yang dibutuhkan oleh usaha, sehingga semakin besar pula penerapan 

akuntansi dalam usaha tersebut. 

Berdasarkan pendekatan atas informasi dasar akuntansi dalam UMKM dan 

pendekatan teori bahwa volume usaha berpengaruh terhadap akuntansi maka 

dibuatlah suatu formulasi kebutuhan pencatatan berdasarkan besaran usaha. 

Formulasi ini merupakan tahapan kapan sebuah usaha membutuhkan pencatatan 

kas sederhana, kapan suatu perusahaan membutuhkan kartu hutang, kartu piutang, 

kartu gaji dan kartu produksi serta laporan keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Formulasi ini tersaji dalam bagan 1 yang 

berisikan level kebutuhan pencatatan dan laporan keuangan. 

Gambar 1  

Level Kebutuhan Pencatatan dan Laporan Keuangan 

L 

  

 

 

 

 

Level 1 : 
Pencatatan kas 
sederhana 
(mikro) 

Level 2 : 
Pencatatan 
transaksi lainnya 
seperti hutang, 
piutang dan lain-
lain (mikro) 

Level 3 : 
Pencatatan 
Laporan 
Keuangan 
seperti Neraca 
dan Laba Rugi ( 
kecil) 

Level 4 : 
Pencatatan 
Laporan 
Keuangan 
sesuai dengan 
SAK ETAP 
(menengah) 
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Model untuk memformulasikan kebutuhan pencatatan dan Laporan Keuangan 

UMKM dalam beberapa level yaitu : 

a. Level 1 (Usaha Mikro), dimana setiap usaha wajib dan harus mencatat kas 

masuk dan kas keluar. Dengan pencatatan sederhana, usaha mampu 

melakukan berbagai analisa, seperti jumlah omset, total transaksi per hari, 

rekam jejak biaya produksi, pembayaran karyawan dan sebagainya. Dasar 

ini memudahkan kebutuhan analisa internal, kebutuhan analisa kredit dan 

kebutuhan pelaporan perpajakan. 

b. Level 2 (Usaha Mikro), menunjukkan transaksi khusus yang 

intensitasnya lebih tinggi dalam usaha. Transaksi ini menjadi penting 

karena merupakan bagian usaha yang tidak terpisahkan dan berhubungan 

langsung dengan ketersediaan kas. Transaksi yang memerlukan 

pencatatan khusus karena intensitasnya meningkat ialah penjualan, 

hutang, piutang dan produksi. 

c. Level 3 (Usaha Kecil), penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan 

laba rugi. Penyusunan  laporan  keuangan diperlukan ketika volume 

usaha semakin meningkat dan besar. Kebutuhan analisa keuangan yang 

lebih kompleks dibutuhkan guna menjelaskan kondisi usaha yang 

sesungguhnya. 

d. Level 4 (Usaha Menengah), Penggunaan Laporan Keuangan berdasarkan 

SAK ETAP hanya diformulasikan untuk UMKM yang usahanya telah 

kompleks dan mampu menyediakan tenaga kerja khusus dalam bidang 

akuntansi, terlebih jika terdapat software akuntansi yang digunakan 

dalam usaha tersebut. Hal ini akan memudahkan usaha karena kebutuhan 

analisa internal tidak hanya analisa sederhana, tapi jauh lebih kompleks 

guna membuat usaha semakin efektif dan efisien. 

Sistem akuntansi yang baik tidak hanya dinilai dari seberapa baik catatan 

disimpan tapi seberapa baik mampu memenuhi kebutuhan informasi dari para 

pembuat keputusan internal dan eksternal. Penelitian Maseko dan Mayani (2011) 

menyarankan  bahwa untuk usaha kecil atau mikro, praktik akuntansi diusahakan 

memelihara buku kas yang memadai (jika mungkin dengan analisis), rekening 
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bank (dengan deposito kebijakan dan penarikan), sistem kas kecil, pernyataan 

rekonsiliasi bank, kebijakan kredit dengan kreditur untuk pembelian dan 

penjualan pelanggan, kebijakan saham, daftar aset tetap dan penganggaran untuk 

seluruh bisnis. Penelitian Ntim et al (2011), menyebutkan UKM melakukan 

Pembukuan terutama untuk mengambil informasi dari aktiva tetap, penjualan dan 

transaksi tunai. namun ada, informasi akuntansi tambahan  lain yaitu biaya operasi 

yang ditunjukkan oleh beberapa jumlah UKM. Hal ini mengidentifikasi bahwa 

UKM banyak digunakan metode ―Single Entry‖  dalam pencatatan transaksi yang 

dibuktikan dengan mayoritas perusahaan sampel dalam penelitian ini. Penggunaan 

metode Single Entry bisa diterapkan dalam usaha mikro dan kecil dengan syarat 

volume transaksinya tidak terlalu besar dan banyak serta tidak ada transaksi PPN 

dalam pencatatan transaksi. Karena apabila sudah ada pajak PPN maka sistem 

―single entry” ini tidak bisa diterapkan dan harus menggunakan sistem ―double 

entry”. 

 

F. Pentahapan Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan 

Berikut adalah pentahapan dalam penerapan pencatatan transaksi usaha 

dan penyusunan laporan keuangan. Tahapan didasarkan pada skala usaha dengan 

pertimbangan bahwa kebutuhan pencatatan akan semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya volume usaha. 

Gambar 2 

Tahapan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM 

 

 Tahap 1 

Pencatatan Transaksi 

Tahap 2 

Pencatatan Kas (Kas Masuk dan 

Kas Keluar) 

Tahap 3 

Pencatatan Transaksi 

Lainnya 

Tahap 4 

Penyusunan Laporan Keuangan 

( Neraca dan Laba Rugi) 

Tahap 5 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Lengkap  
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Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap 1 : Pencatatan Transaksi 

Pada tahap ini diharapkan pelaku entitas UMKM mengerti dan memahami 

pencatatan transaksi baik terutama bagi pelaku usaha sendiri maupun 

dalam hubungannya dengan pihak ketiga misalnya perizinan dan lenbaga 

pembiayaan.  Salah satu hambatan penerapan pelaksanaan pencatatan 

transaksi dan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM adalah 

pandangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah kebutuhan bahkan dirasakan 

hanya menambah pekerjaan, manfaat yang diperoleh tidak sebanding 

dengan yang dilakukan. Perlu dilakukan sosialisasi mendalam pada tahap 

ini sehingga diharapkan pada tahapan ini muncul kesadaran pelaku 

UMKM akan manfaat pentingnya pencatatan transaksi. Tahap awal ini 

merupakan tahapan awal yang penting sebelum melanjutkan ke tahapan 

selanjutnya. Tahapan ini diharapkan telah dicapai entitas UMKM skala 

mikro. 

2. Tahap 2 : Pencatatan Kas (Kas Masuk dan Kas Keluar) 

Pencatatan transaksi kas merupakan dasar awal dari tahapan pencatatan 

UMKM. Hal ini sejalan dengan bentuk kegiatan UMKM yang sebagian 

besar bersifat kas basis, baik modal, biaya, pembelian maupun hasil 

penjualan. Dengan demikian pencatatan ini merupakan sumber utama 

informasi keuangan entitas. Pencatatan kas juga berguna bagi UMKM 

untuk mengetahui apakah terdapat selisih kurang (rugi) atau selisih lebih 

(laba) serta untuk mengetahui jumlah uang kas yang ada dalam kotak 

penyimpanan. Pencatatan ini dilakukan secara harian. Tahapan ini 

diharapkan telah dicapai entitas UMKM skala mikro dan kecil. 

3. Tahap 3 : Pencatatan Transaksi Lainnya 

Pencatatan transaksi lainnya misalnya adalah : 

a. Pencatatan Penjualan 

Pencatatan penjualan dilakukan secara harian. Pencatatan ini 

diperlukan oleh entitas untuk mengetahui beberapa hal utama 

diataranya : 
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- Jumlah dari penjualan barang secara kredit 

- Barang-barang apa saja yang terjual 

- Siapa pembeli terbanyak 

b. Pencatatan Pembelian 

Pencatatan pembelian diperlukan oleh entitas untuk mengetahui 

beberapa hal diantaranya : 

- Jumlah barang dagangan yang masih ada di gudang/ yang 

dititipkan outlet/ toko/ pameran dengan sistem konsinyasi 

- Apakah perlu dilakukan pembelian ulang 

- Barang dagangan yang paling banyak diminati oleh pelanggan. 

Tahapan ini diharapkan telah dicapai entitas UMKM skala mikro dan 

kecil. 

4. Tahap 4 : Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi) 

Pada tahapan ini diasumsikan bahwa pencatatan transaksi telah mencakup 

seluruh aspek minimal dari neraca dan perhitungan laba rugi, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa entitas UMKM tersebut telah dapat 

melakukan konstruksi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun 

masih dalam bentuk sederhanadengan menerapkan prinsip=prinsip 

akuntansi standar. Tahapan ini diharapkan dicapai oleh entitas UMKM 

skala mikro dan kecil 

5. Tahap 5 : Penyusunan Laporan Keuangan Lengkap berdasarkan 

SAK ETAP 

Pada tahapan ini entitas UMKM telah memiliki seluruh catatan yang 

lengkap dan rinci mengenai seluruh transaksi yang terjadi baik transaksi 

riil (Pembelian, Penjualan, Retur, Potongan Harga, dll) dan transaksi non 

riil (Penyusutan, Pencadangan, dll). Pencatatan juga telah meliputi seluruh 

aspek (items) dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Entitas juga telah 

memberlakukan prinsip-prinsip akuntansi dan perlakuan transaksi yang 

telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Secara organisasi 

juga diharapkan entitas memiliki unit kerja tersendiri yang menangani 
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seluruh kegiatan keuangan. Tahapan ini diharapkan telah dicapai oleh 

entitas UMKM skala menengah 

Untuk menumbuhkan keinginan dan kebiasaan mencatat transaksi keuangan dari 

UMKM perlu dilakukan pentahapan dalam penerapan pelaksanaan pencatatan 

transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara garis besar pentahapan yang 

diinginkan sebagai berikut : 

- Tahap 1 berupa pencatatan transaksi (pemahaman manfaat pencatatan 

transaksi) 

- Tahap 2 berupa pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar 

- Tahap 3 berupa pencatatan transaksi lainnya ( misalnya buku penjualan 

dan buku persediaan barang) 

- Tahap 4 berupa penyusunan laporan keuangan minimal terdiri dari neraca 

dan laporan laba rugi. 

- Tahap 5 berupa penyusunan laporan keuangan yang lengkap mengacu 

pada SAK ETAP. 

Rumusan standar minimum laporan keuangan disusun berdasarkan skala usaha 

sebagai berikut : 

- Usaha Mikro berupa pencatatan transaksi keuangan dalam buku kas (kas 

masuk dan kas keluar) 

- Usaha kecil berupa pencatatan neraca (minimal ada komponen Aset 

Lancar, Aset Tetap, Hutang dan Modal) dan laporan laba rugi (pendapatan 

dan biaya-biaya) 

- Usaha menengah berupa pencatatan neraca, laporan laba rugi dan 

pencatatan lainnya sesuai SAK ETAP. 

Agar UMKM mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencatat 

transaksi keuangan yang dilakukan, perlu dilakukan program pelatihan dan 

pendampingan kepada UMKM. Metode pencatatan ―Single Entry‖ adalah metode 

alternatif untuk pencatatan akuntansi secara sederhana untuk UMKM terutama 

usaha Mikro dan Kecil sebagai cara untuk mengisi kesenjangan pemahaman 

mengenai SAK ETAP yang belum dipahami oleh pelaku UMKM. 
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