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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)merupakan sektor vital dalam pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi. Peran penting UMKM di Indonesia telah terbukti dalam jangka 

waktu lima tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB selalu diatas 50% dan dalam 

penyerapan tenaga kerja selalu diatas 90% (Bussiness Review, 2016). Tuntutan untuk dapat lebih 

menerapkan standar pelaporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku bagi UMKM 

semakin besar setelah diberlakukannya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

dimana persaingan usaha tidak hanya terbatas diIndonesia saja melainkan dari berbagai negara 

ASEAN. Para pelaku UMKM di Indonesia harus mewaspadai persaingan yang semakin tajam 

dengan semakin produktif dalam mengembangkan usahanya. 

Akuntansi merupakan kunci indikator kinerja usaha. Informasi yang disediakan oleh 

catatan-catatan akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan 

pengelolaan perusahaan. Informasi-informmasi tersebut memungkinkan para pelaku UMKM 

dapat mengidentifikasikan dan mempredikdi area-area permasalahan yang mungkin timbuk, 

kemudian mengambil tidakan koreksi tepat waktu. Walaupun dampak dari diabaikannya 

pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa implementasi akuntansi 

yang efektif, usaha yang memiliki prospek yang cerah dapat menjadi bnagkrut. Melalui  

penerapan akuntansi yang baik, diharapkan UMKM dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan dan kesehatan usahanya dan mengetahui beberapa keuntungan yang diperoleh 

usahanya pada suatu periode tertentu. Hal ini sangat penting agar pelaku UMKM dapat menilai 

secara pasti kinerja dan kesehatan usahanya. 

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menerapkan akuntansi yang 

sederhana tanpa meliht standar akuntansi yang baik dan benar. Dan masalah akan timbuk jika 

penerapan akuntansi tidak dilakukan secara baik dan benar, apalagi jika penerapan akuntansi 

tidak dilakukan secara baik dan benar, apalagi jika memang tidak ada penerapan akuntansi sama 

sekali sehingga akan membuat pemilik UMKM akan menetapkan keputusan dengan cara 

memperkirakan tanpa memiliki dasar yanag kuat untuk keputusan tersebut. Beberapa riset yang 

pernah dilakukan juga menemukan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum 



mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih 

terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh UMKM.  

Salah satu masalah utama dalam pengembangan UMKM, yakni mengenai tata 

kelola keuangan karena pengelolaan keuangan yang baik memerlukan pemahaman dan 

ketrampilan akuntansi. Akan tetapi, banyak UMKM belum mampu membuat laporan 

keuangan yang layak sesuai dengan standar yang berlaku. UMKM dengan ukuran mikro dan 

kecil belum menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi secara maksimal disebabkan 

oleh rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap akuntansi sehingga 

pelaksanaan pembukuan menjadi hal yang sulit dan rumit bagi UMKM(Rudiantoro dan 

Siregar,2011, Tuti 2014). Pengelola UMKM juga menganggap laporan keuangan bukan hal yang 

penting (Putra dan Kurniawati, 2012).  

Neag, et al (2011) menemukan bahwa laporan keuangan yang terstandar (IFRS dan SAK)  

masih terlalu kompleks untuk usaha mikro dan kecil sehingga tidak dapt diaplikasikan dan susah 

dipenuhi. Selain itu implementasi SAK ETAP untuk UMKM masih terkendala dengan 

keterbatasan pengetahuan pengusaha UMKM (Nedsal et al, 2014).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. 

Penelitian Padachi (2012) menyebutkan bahwa ―Entity Concept‖ merupakan dasar untuk 

membuat sistem akuntansi formal untuk UMKM, sehingga perlu dibedakan kebutuhan 

akuntansi untuk pelaporan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Armando (2014) yang membuat rancang model untuk memudahkan UMKM dalam 

melakukan kegiatan Akuntansi dan Informasi Akuntansi. Penelitian Amoako (2013) membahas 

faktor utama yang mempengaruhi Praktik Akuntansi  UMKM di Ghana adalah pemahaman 

manager atau pemilik tentang Pencatatan Akuntansi UMKM dan perlu di desain Panduan 

Khusus untuk Praktik Akuntansi UMKM yang disesuaikan dengan ―Entity Concept‖. 

Sedangkan Basis yang digunakan dalam Sistem Akuntansi UMKM yang dilakukan di Jordan 

dalam penelitian Smirat (2013) pengunaan basis pencatatan secara Cash basis (73%) lebih 

banyak dibandingkan Acrual basis (27%). Metode ―Single Entry‖ banyak digunakan oleh 



UMKM di Jordan, karena biasanya metode ―Single Entry‖ menggunakan Cash Basis. Dalam 

penelitian Ntim et al (2014), pelaksanaan Pencatatan akuntansi dalam kepentingan pelaporan 

keuangan di Ghana lebih banyak menggunakan metode single entry (54%), jika dibandingkan 

dengan metode double entry(46%). 

Di pertengahan tahun 2015 IAI menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

yang lebih sederhana dari SAK ETAP yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM).  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai mayoritas Entitas Mikro, Kecil dan Menengah 

(EMKM) di Indonesia sulit mendapatkan akses ke perbankan 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. Bahkan sektor EMKM menyerap 97 persen tenaga kerja 

produktif Indonesia dan berperan sebagai penyangga ekonomi nasional di saat krisis. Dalam 

rangka mewujudkan EMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern serta mampu mengakses 

sumber pendanaan industri keuangan, IAI sebagai standard setter menyiapkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini mencoba 

membahas lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan standar EMKM 

untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasar latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penerapan akuntansi usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disesuaikan dengan 

standar EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah). 

 

C.  Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi bagi peneliti, pengusaha UMKM dan 

akademisi serta pihak lain yang berkepentingan.  Dengan mengetahui Pelaporan Keuangan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka diharapkan memberikan: 

a. Manfaat Teoritis : 



Dapat membuktikan secara empiris dan memperkaya konsep atau teori khususnya yang 

terkait dengan Penerapan akuntansi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yanag 

disesuaikan dengan standar EMKM. 

b. Manfaat Praktis : 

Bagi pengusaha UMKM, penelitian ini dapat memberikan referensi atau sumbangan 

pemikiran bagi pihak pengusaha untuk menentukan kebijaksanaan dalam 

mengaplikasikan pencatatan keuangan dan mengembangkan usahanya. 

 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 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 perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteriaUsaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badanusaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukancabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,   atau 

menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari UsahaMenengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria UsahaKecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataucabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan UsahaKecil 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-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. 

 

 



C. SAK EMKM 

Ruang Lingkup 

ED SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu 

memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. ED SAK 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. 

Konsep dan Prinsip Pervasif 

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. 

b. Posisi Keuangan 

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan 

ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. 

c. Kinerja 

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban 

selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Pengakuan penghasilan dan 

beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan aset dan liabilitas. 

d. Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam 

laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan memenuhi kriteria masa manfaat ekonomi 

yang dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas dan memiliki biaya 

yang dapat diukur dengan andal. 

e. 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 ED 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. 

f. Materialitas 

Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan dengan memperhatikan keadaan 

terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat 

menjadi faktor penentu. 

g. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pervasif 

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban 

dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan 

tertentu dalam ED SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas 

mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, 

penghasilan, dan beban. 

h. Asumsi Dasar 

1) 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. 

2) 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), 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. 

3) 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. 

i. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan 

1) Aset 

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa 

depan dapat dipastikan akan 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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 ED SAK EMKM. 

Penyajian Laporan Keuangan 

Dalam penyajian laporan keuangan dengan menggunakan standar ED SAK EMKM harus 

memnuhi persyartan sebgai berikut: 

a. Penyajian Wajar, wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, 

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

liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas 

persyaratan tertentu dalam ED SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk 

memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja 

keuangan entitas. 

b. Kepatuhan Terhadap ED SAK EMKM, Entitas yang laporan keuangannya telah patuh 

terhadap ED SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali 

tentang kepatuhan terhadap ED SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. 

Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap ED 

SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan 

dalam ED 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 telah terjadi perubahan 

yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi 

akun-akun dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan 

mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau 

e. ED SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian, Jika penyajian atau klasifikasi 

akun-akun dalam laporan keuangan diubah karena penerapan, maka entitas 

mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. 



f. Informasi Komparatif, Kecuali dinyatakan lain oleh ED SAK EMKM, entitas 

menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh 

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan. 

g. Laporan Keuangan Lengkap,Laporan keuangan minimum terdiri dari: Laporan posisi 

keuangan pada akhir periode;Laporan laba rugi selama periode; Catatan atas laporan 

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

keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap 

laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. 

h. 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: Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan; Tanggal akhir 

periode pelaporan dan periode laporan keuangan; Rupiah sebagai mata uang penyajian; 

dan Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 

Berbeda dengan standar SAK ETAP, penyajian laporan keuangan hanya terdiri dari tiga laporan 

yaitu: 

a. 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. 

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: 

1) kas dan setara kas; 

2) piutang; 

3) persediaan; 

4) aset tetap; 

5) utang usaha; 

6) utang bank; 

7) ekuitas. 

Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut 

relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. ED 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. 



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: 

1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka 

waktu siklus operasi normal entitas; 

2) dimiliki untuk diperdagangkan; 

3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau 

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: 

1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; 

2) dimiliki untuk diperdagangkan; 

3) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode 

pelaporan; atau 

4) 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. 

Klasifikasi Ekuitas 

Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim 

ekuitas adalah klaim atas hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh 

liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi 

liabilitas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Laporan laba Rugi 

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. 

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: 

1) pendapatan; 

2) beban keuangan; 

3) 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 ED SAK EMKM 

mensyaratkan lain. ED 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Catatan Atas Laporan keuangan 

Mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan 

keuangan dan bagaimana penyajiannya. 

Catatan atas laporan keuangan memuat: 

a. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED 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. 

 



 

D. Review Penelitian Terdahulu 

Pada Penelitian Narsa et al. (2012) dinyatakan bahwa ditemukan bahwa kendala UMKM 

adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar SAK-ETAP dan UMKM yang 

memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding 

UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih muda dari beberapa UMKM 

yang lainnya.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan alternatif. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah in-depth interview. 

Dalam Penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa ternyata kualitas 

laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal 

ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih 

meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK 

ETAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi 

kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dengan responden pengusaha UMKM yang 

berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan beberapa wilayah lain di pulau Jawa dengan 

jumlah sampel sebanyak 50. 

Sedangkan dalam 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.Objek penelitiannya adalah sebuah UKM yang belum menerapkan penyusunan 

laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

observasi langsung kepada pemilik UKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif. 

Penelitian Nedsal et. Al (2014) yang dilaksanakan di wilayah Depok dan sekitarnya, 

menyebutkan bahwa UMKM memiliki beberapa permasalahan yang sama dengan beberapa 

daerah di Indonesia sehingga diperlukan solusi dan pendekatan untuk meningkatkan 

akuntabilitas UMKM dengan disusun panduan proses akuntansi berdasarkan SAK ETAP yang 

―User Friendly‖ dan sistematis oleh pengelola UMKM. 

Dalam Penelitian Armado (2014),  berupaya untuk menjembatani kebutuhan UMKM 

tentang penggunaan informasi akuntansi untuk mempermudah usaha Mikro dan Kecil dalam 



melakukan kegiatan akuntansi. Rancang model ini terdiri pencatatan kas sederhana yang 

merupakan induk dari informasi akuntansi yang ada, catatan piutang, catatan hutang, catatan gaji 

dan catatan produksi dan disesuaikan dengan kapaistas dan volume usahanya yang digambarkan 

dalam 4 level. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

dilakukan di kota malang. 

Penelitian Padachi (2012) dan Amoako(2013),  memperlihatkan hasil penelitian yang 

hampir sama dalam membuat informasi akuntansi harus disesuaikan dengan ― Entity Concept‖ 

dalam hal ini setiap jenis UMKM yang dibedakan sesuai kapasitas dan volume usaha yaitu 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian Amoaka (2013) yang dilakukan di Ghana 

menyarankan untuk membuat panduan untuk UMKM untuk kegiatan akuntansi dan 

menghasilkan desain untuk praktik akuntansi UMKM. Penelitian Padachi (2012) juga 

mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan UMKM yang dilaksanakan di Mauritian. 

Penelitian Smirat (2013) dan Ntim et.al (2014) membahas tentang metode ― Single Entry‖ 

sebagai alternatif pencatatan yang mudah dipahami untuk UMKM. Penelitian Smirat (2013) 

dilaksanakan di Jordan dan dihasilkan metode ―Cash basis‖ banyak digunakan oleh Pelaku 

UMKM di Jordan. Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukan studi kasus dan wawancara 

mendalam dari UMKM untuk lebih memahami kebutuhan UMKM terhadap kebutuhan 

akuntansi. Penelitian Ntim et .al (2014) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM di Ghana 

menggunakan metode ―Single Entry‖ untuk untuk mencatat transakasi bisnisnya. 

 Penelitian Hasanah (2017) yang membahas tentang Persepsi UMKM dalam Pelaporan 

keuangan menjelaskan bahwa pemilik usaha UMKM sepakat bahwa implementasi Pelaporan 

Keuangan yang disesuaikan dengan standar yang berlaku akan mudah dan bermanfaat bagi 

usahanya. Pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat memanfaatkan sistem akuntansi 

pelaporan keuangan yang lebih sederhana bagi UMKM yang disesuaikan dengan standar yang 

berlaku.  Berdasarkan hal tersebut Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan 

akuntansi UMKM yang disesuaikan dengan Standar EMKM yang baru ditetapkan oleh IAL pada 

tahun ini. 

 

 



BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 

pelaporan keuangan UMKM yang disesuaikan dengan standar EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah) 

B. Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitiaan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan survey dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan 

peneliti untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi kaitannya dengan pemanfaatan 

laporan keuangan Usaha Mikro, kecil dan menengah sesuai dengan keadaan, kejadian dan 

kegiatan yang terjadi apa adanya. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dapat diidentifikasikan sebagai keseluruhan obyek/subyek yang menjadi sumber 

data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terletak di wilayah Jakarta 

sehingga akan memudahkan peneliti untuk mencari data yang diperlukan untuk penelitian ini. 

Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang dibatasi tempat dan waktu. Dengan 

teknik ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi atau populasi terjangkau.Sampel yang 

diambil dari populasi atau populasi terjangkau harus representative.Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yang ada yang menjadi objek/subjek 

penelitian. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam Irma (2013:88) bahwa 

:‖Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota 

populasi itu sendiri‖.  



Jenis data yang diambil adalah merupakan data primer, yaitu dengan metode 

menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh responden. Semua kuosioner terisi akan dilakukan 

tahap seleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak dimasukkan 

dalam analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di DKI Jakarta . jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 50 pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diambil dari lima 

wilayah di DKI Jakarta . 

 

D. Tehnik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Convenience 

sampling yaitu non probability sampling di mana subyek yang dipilih karena aksesibilitas 

nyaman dan kedekatan sehinggan memudahkan peneliti dalam mencari partisan penelitian. Pada 

teknik pengambilan sampel ini peneliti menerima data responden yang merespon kuesioner 

dengan cepat dari kriteria yang telah ditentukan yaitu Pengusaha usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. Alasan pengambilan sampel ini adalah dapat mengumpulkan data dengan cepat dan 

praktis. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan metode dekriptif. Metode 

deskriptif ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi 

kaitanya dengan pemanfaatan laporan keuangan Usaha Mikro, kecil dan menengah sesuai 

dengan keadaan, kejadian dan kegiatan yang terjadi apa adanya. 

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator-indikator Pelaporan Keuangan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah , sebagai berikut :. 

Tabel 3.1 

Indikator Penerapan Akuntansi untuk UMKM 



 

Variabel Dimensi Indikator 

Identifikasi Pencatatan Keuangan 

 

Pencatatan yang dilakukan 

oleh UMKM 

 

 Data keuangan 

 Memiliki Sistem 

Akuntansi 

 Menerapkan Sistem 

Akuntansi 

 

  

Identifiksi Kondisi Keuangan 

 Mengetahui komponen 

keuangan yang dibuat 

oleh UMKM 

 Aktiva 

 Hutang 

 Ekuitas 

 Pendapatan dan Harga Pokok 

 Beban-benan 

Identifikasi Aktifittas Pendukung 

Mengetahui informasi 

mengenai produksi dan 

produk UMKM 

 Pengelolaan Persediaan 

 Jumlah Pemasok 

 Jumlah Pelanggan 

 Produk yang dijual 

 Badan Hukum UMKM 

 Pemasaran UMKM 

 
Sumber : data diolah oleh peneliti 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menjaring data tentang Pelaporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan Angket (kuesioner) yang 

didapatkan secara langsung dengan mendatangi Pengusaha Kecil, Mikro dan Menengah 

untuk diisi.Penelitian ini dilaksanakan di lima wilayah di DKI Jakarta yang meliputi Jakarta 

Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. 

H.Analisis Data 

 Adapun teknis analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif 

dengan melakukan survey untuk menggambarkan pelaporan keuangan Usaha Mikro, kecil 

dan Menengah dengan melihat distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai usia, 

umur usaha dan instrumen yang diteliti. 

  



BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

Deskripsi Data 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik  deskriptif  

melalui survey. Metode ini memerlukan pengumpulan data dari sumber primer yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Pembuatan kuesioner berdasarkan pada tujuan penelitian 

untuk survey dan tanggapan positif dari responden. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari 

para Manajer / pemilik UMKM melalui kuesioner yang dirancang sendiri  mencakup berbagai 

variabel yang diidentifikasi dalam literatur. Tinjauan literatur dilakukan terhadap sumber data 

primer dan sekunder. 

 Kuesioner yang dikembangkan mencakup semua konsep kunci yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk memberikan kerangka kerja teoritis dan latar belakang yang menjadi alat 

penting penelitian. Review yang diberikan menjadi  dasar untuk diskusi dan dukungan untuk 

banyak pandangan yang ada dalam penelitian ini dan juga menambahkan beberapa poin  pada 

kesimpulan yang ditarik dan rekomendasi yang akan dibuat. Kuesioner yang dibuat memiliki 

empat bagian. Bagian pertama menjelaskan profil perusahaan dan pemilik usaha / manager.  

Bagian kedua menjelaskan Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan yang menggambarkan 

tentang pentingnya pembukuan akuntansi dan laporan keuangan bagi UMKM. Bagian ketiga 

lebih fokus terhadap pemahaman UMKM terhadap pencatatan akuntansi. Bagian terakhir atau 

keempat menjelaskan tentang standar yang digunakan UMKM dalam membuat pembukuan.  

 Teknik pengambilan sampel non probability convenience digunakan untuk 

mendistribusikan kuesioner kepada 220  manajer / pemilik UMKM. Dari 240 kuesioner dikirim 

untuk mengumpulkan data penelitian, sebanyak 190 kuesioner dikembalikan dengan 

memberikan tingkat pengembalian  86%. Sedangkan dari 190 kuesioner ada 47 yang tidak 

lengkap sehingga tidak dapat digunakan sebagai bagian dari analisis. Jumlah kuesioner yang 

digunakan untuk analisis untuk penelitian ini adalah 143. Penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif untuk mengukur dan menganalisis tanggapan dari responden. Beberapa hasil  

penelitian ini akan disajikan dengan menggunakan tabel. 



Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dki Jakarta yang meliputi Jakarta Barat ( 2 

kecamatan), Jakarta Timur (2 kecamatan), Jakarta Selatan (1 kecamatan) dan Jakarta Utara ( 1 

kecamatan). Responden penelitian ini berjumlah 143 pengusaha UMKM. Responden yang 

diteliti  mayoritas terdiri dari berbagai macam jenis usaha yaitu manufaktur dan dagang serta ada 

beberapa yang memiliki jenis usaha jasa. Secara kelembagaan usaha yang dijadikan objek 

penelitian secara umum tidak memiliki lembaga atau merupakan usaha perorangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa objek penelitian merupakan usaha yang digerakkan atas dasar 

kepemimpinan dari pemilik tanpa struktur organisasi yang jelas. Segala aturan organisasi, 

keuangan , manajemen dan seluruh kegiatan yang ada bersumber dan berasal dari pemilik usaha. 

Kelemahan yang dihadapi oleh usaha tersebut umumnya berupa pembagian tugas dan 

wewenang, status karyawan, sistem penggajian dan kepegawaian yang tidak jelas. 

Berdasarkan BPS dan UU no. 20 Tahun 2008 terbagi dalam 3 kelompok yakni Mikro, 

Kecil dan Menengah dengan proporsi berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah asset UMKM  

adalah  sebagai berikut  : 

Tabel 4.1 

Kriteria UMKM berdasarkan BPS dan UU No.20 Tahun 2008 

No Uraian 
Kriteria  

Asset Omset Karyawan 

1 Usaha Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta Maks 10 orang 

2 Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Milyar Maks 30 orang 

3 Usaha 

Menengah 

>500 Juta – 10 

Milyar 

>2,5 Milyar – 50 

Milyar 

Maks 300 orang 

 

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa kriteria UMKM yang dikelompokkan dalam usaha 

mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Kriteria Responden Berdasarkan BPS dan UU No 20 Tahun 2008 

No Jenis Usaha Jumlah Pekerja 

1 Mikro  (135 Responden) 94,41% 

2 Kecil (6 Responden) 4,20% 

3 Menengah (2 Responden) 1,40% 



 

Dalam  kuesioner yang disebar  dikategorikan menjadi usaha mikro, kecil dan menengah 

dilihat dari jumlah karyawan dari usaha tersebut. Hasil kuesioner menyebutkan bahwa usaha 

Mikro menjadi mayoritas usaha responden sebesar 94,41%. Sedangkan usaha kecil  sebesar 

4,20% dan 1,40%untuk usaha menengah. Dari data menunjukkan bahwa dominasi sampel dari 

responden adalah usaha mikro dan memiliki jumlah karyawan kurang dari 4 orang. Kebanyakan 

usaha mikro dan kecil dikelola oleh pemiliknya sendiri, sehingga pemilik kurang menyadari 

pentingnya implemetasi standar akuntansi dikarenakan pemilik menganggap implementasi itu 

bukan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan usaha. Dikarenakan pemilik sudah banyak 

memikirkan keberlangsungan usaha dari produksi, pemasaran sampai pengelolaan manajemen 

usaha tersebut. 

 

Profil Responden dan Usaha UMKM yang di Survei 

Jenis Kelamin 

Responden dalam penelitian ini adalah 143 manager/pemilik UMKM. Hasil survei 

terhadap 143 responden dalam penelitian ini didominasi sebanyak 76,22% oleh responden yang 

berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 23,78% adalah laki-laki. (hasil tersebut 

merujuk pada tabel 5.2 di bawah  ini . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha UMKM 

yang berjenis kelamin perempuan mendominasi dan pengusaha laki-laki masih kurang 

mengambil usaha pada UMKM di wilayah DKI Jakarta..  

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi pendidikan dari tingkatan SD, SMP, SMA, Diploma 

sampai level sarjana. Hasil penelitian untuk tingkat pendidikan responden cukup beragam. Hal 

ini terlihat dari hasil pengolahan data statistik tingkat pendidikan responden cukup bervariasi, 

4,20%  responden adalah magister, 38,46% responden adalah sarjana, 9,09% responden adalah 

diploma, 41,99% lulus SMA, sedangkan 6,29% responden berpendidikan di bawah SMA. Ini 

berarti usaha kecil dan menengah lebih banyak didominasi oleh lulusan SMA. Idealnya untuk 

memahami tantangan bisnis yang berkembang, dibutuhkan lulusan perguruan tinggi lebih untuk 

memahami penerapan standar dan strategi dalam dunia bisnis. 

 

Latar Belakang Pendidikan 



Penelitian ini mengkategorikan latar belakang pendidikan dari responden yaitu 

akuntansi/ekonomi, teknik, hukum dan lain-lain yang tidak masuk dalam area tersebut. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/ekonomi 

sebanyak 36,36%, teknik sebanyak 5,45%, dan lain-lain sebanyak 58,18%. Lain-lain di sini 

termasuk Sarjana jurusan farmasi, psikologi, biologi, dan lainnya. Data latar belakang 

pendidikan  yang paling besar adalah latar belakang pendidikan yang bervariasi sehingga ini 

mungkin yang menjadikan UMKM tidak mengimplemetasikan SAK ETAP karena  yang 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/ekonomi sebesar 36,36%. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Kriteria Total Prosentase ( %) 

Jenis Kelamin Laki-Laki 34 23,78% 

 Perempuan 109 76,22% 

Tingkat Pendidikan Magister 6 4,20% 

 Sarjana 55 38,46% 

 Diploma 13 9,09% 

 SMA 60 41,99% 

 < SMA 9 6,29% 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Akuntansi/ 

Ekonomi 

52 36,36% 

 Teknik 8 5,45% 

 Lain-lain 83 58,18% 

 

 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Responden dalam penelirtian ini berjumlah 143, dimana dibagi menjadi 3 kategori usaha yaitu 

mikro sebanyak 135 responden (94,41% dari total kuesioner), usaha kecil sebanyak 6 responden 

(4,20%), serta usaha menengah 2 responden (1,40%).  Untuk melihat kesesuaian dengan standar 

EMKM , dari hasil kuesioner kemudian digolongkan sesuai subjek penelitian. Penggolongan nya 

meliputi identifikasi pencatatan keuangan, identifikasi kondisi keuangan dan identifikasi aktifitas 



pendukung  pada UMKM dan penggunaan analisa keuangan dalam usaha informan. Gambaran 

data ini dijelaskan dengan bentuk deskriptif sebagai berikut : 

a. Identifikasi Pencatatan Keuangan 

Laporan keuangan adalah alat komunikasi antara data keuangan dengan aktifitas usaha 

dengan yang proses akuntansi yang menghasilkan nilai usaha guna memberikan pandangan pada 

pengambilan keputusan (Lontoh dan Librawati, 2004). Laporan keuangan memiliki tujuan 

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2007:4) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Tanpa laporan keuangan, keputusan ini akan sulit dilakukan baik oleh pelaku usaha dan bank 

sebagai penyedia dana. Oleh karena itu, pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal 

yang cukup penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha ( Rudiantoro dan Siregar, 

2011). 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan ke 143 responden Manajer/Pemilik UMKM 

dapat dilihat melalui penjelasan di bawah ini yaitu bagaimana pengelolaan UMKM terhadap 

masing-masing pos yang berkaitan dengan akuntansi, antara lain: 

1. Pemahaman UMKM Terhadap Pencatatan Akuntansi 

Secara teori, besar peranan laporan keuangan dalam usaha harus membuat laporan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut adalah gambaran pemahaman pelaku 

UMKM terhadap pencatatan akuntansi yang dilihat dari : 

a. Perusahaan melakukan pencatatan/pembukuan Akuntansi atas semua transaksi yang 

terjadi 

Dalam pertanyaan untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini . 

Tabel 4.4 

Melakukan Pencatatan atau Pembukuan Akuntansi 

NO Keterangan Ya Tidak 

1 Mikro  47,41% 52,59% 

2 Kecil 66,67% 33,33% 

3 Menengah  50% 50% 



Gambar 4.1 

Melakukan Pencatatan atau Pembukuan Akuntansi 

 

Dari data diatas telihat bahwa pelaku usaha Kecil dan menengah rata-rata telah 

melakukan pencatatan atau pembukuan akuntansi hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban 

responden yang menjawab ―ya‖ untuk usaha kecil 66,67% dan Usaha Menengah 50%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa perlu untuk melakukan pembukuan 

atau pencatatan untuk usahanya. Meskipun belum ada standar yang baku untuk 

pembukuan tersebut karena masing-masing pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

membuat pembukuan sesuai pengetahuan dan pemahamannya. Seperti yang terdapat 

dalam penelitian Armando (2014) yang melakukan wawancara ke pelaku usaha UMKM 

menyebutkan bahwa dari 12 usaha yang diwawancara terdapat 8 usaha yang tidak 

memilik laporan keuangan.  Hasil ini diperkuat oleh penelitian Anggaeni (2012) bahwa 

UMKM melakukan pencatatan, namun tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang tepat 

sehingga masih sulit untuk menilai kondisi UMKM apakah dalam keadaan untung, rugi 

atau break even point. 

b. Apakah UMKM mengetahui sistem akuntansi? 

Tabel 4.5 

Pengetahuan UMKM Mengenai Sistem Akuntansi 

 Ya Tidak 

Mikro 41,48% 58,52% 
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Kecil 50% 50% 

Menengah 50% 50% 

 

Gmbar 4.2 

Pengetahuan UMKM tentang Sistem Akuntansi 

 

 Dari hasil penelitian yang digambarkan dengan tabel dan chart di atas, diketahui 

bahwa untuk sektor usaha mikro, kurang dari setengah dari responden di sektor ini 

memahami sistem akuntansi, hal ini menandakan bahwa sistem akuntansi belum menjadi 

perhatian yang penting bagi pelaku Usaha Mikro. Padahal untuk sektor kecil dan 

menengah sudah mulai memperhatikan terkait pengetahuannya mengenai sistem 

akuntansi dengan 50% baik dari pelaku sektor usaha Kecil maupun menengah sudah 

menyatakan mengetahui sistem akuntansi. 

2. Apakah UMKM meminta bukti pembelian dan apakah bukti tersebut disimpan? 

Tabel 4.6. 

UMKM Meminta Bukti Pembelian 

 Ya Tidak 

Mikro  99,26% 0,74% 

Kecil 100% 0% 

Menengah 100% 0% 
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Gambar 4.3. 

UMKM Meminta Bukti Pembelian 

 

 

 Dalam operasionalnya, berdasarkan data yang didapatkan dari kuesioner terlihat 

bahwa dalam penyimpanan bukti transaksi sudah baik, dilihat bahwa seluruh usaha kecil 

maupun menengah seluruhnya menyimpan bukti transaksi pembelian yang terjadi. 

Walaupun usaha mikro belum seluruhnya menyimpan bukti transaksi pembelian, namun 

sebagian besar yaitu 99,26% atau sebanyak 134  dari 135 usaha mikro telah memimta 

bukti pembelian dan menyimpannya. Hal ini sudah menjadi bahan baik untuk UMKM 

memiliki bukti otentik dalam mencatat transaksi pembeliannya. Bukan hanya transaksi 

pembelian, UMKM juga harus bisa lebih hati-hati dan rapi dalam meminta dan 

menyimpan bukti transaksi lainnya. 

b. Identifikasi Pencatatan Keuangan 

Identifikasi pencatatan keuangan UMKM dilihat dari komponen laporan keuangan terutama 

Laporan Posisi Keuangan atau neraca dan Laporan Laba Rugi. Dalam Laporan Posisi 

Keuangan meliputi aktiva, hutang dan ekuitas, sedangkan laporan laba rugi meliputi 

Pendapatan dan beban-beban. Berikut adalah gambaran hasil kuesioner untuk 

mengidentifikasi pencatatan keuangan UMKM sebagai berikut : 

1. AKTIVA 

a. Transaksi penjualan dilaksanakan secara tunai atau kredit? 
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Tabel 4.7 

Transaksi Penjualan 

 Tunai Tunai dan 

Kredit 

Mikro  29,70% 70,30% 

Kecil  50% 50% 

Menengah 50% 50% 

 

Gambar 4.4 

Transaksi Penjualan 

 

 

 Transaksi penjualan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM secara keseluruhan 

lebih cenderung untuk menggunakan ketentuan tunai dan kredit. Pencatatan yang 

dilakukan oleh pelaku UMKM dengan ketentuan tunai akan membantu pelaku UMKM 

untuk mendapatkan informasi yang terbaru terkait posisi kas dan akan membantu untuk 

mengurangi risiko gagal bayar yang dilakukan oleh konsumen walaupun secara segmen 

pasar sebagian besar pelaku khususnya di usaha mikro masih menggunakan ketentuan 

kredit untuk menarik pelanggan.  

 Terlihat bahwa pada usaha mikro sebesar 70,30%, kecil sebesar 50% dan menengah 

sebesar 50% memilih untuk menggunakan ketentuan tunai dan kredit dalam 
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penjualannya.  Penggunaan ketentuan kredit ini akan menjadi hal yang harus dipikirkan 

oleh pelaku usaha agar dalam pencatatannya selalu akurat dan dalam penagihannya selalu 

efektif dan efisien sehingga pendapatan yang memang seharusnya didapatkan bisa 

terserap penuh. 

b. Apakah UKM memiliki aktiva tetap seperti bangunan, kendaraan ataupun yang lainnya? 

Sebutkan! 

Tabel 4.8 

UMKM Memiliki Aktiva Tetap 

 Ya Tidak 

Mikro  86,67% 13,33% 

Kecil  83,33% 16,67% 

Menengah 50% 50% 

 

Gambar 4.5. 

UMKM Memiliki Aktiva Tetap 

Aktiva tetap yang dimiliki oleh pelaku usaha akan membantu operasional usaha 

dengan status aktiva sebagai aktiva jangka panjang (tetap) yang dimiliki oleh pengusaha. 

Pengalokasian peralatan yang dikhususkan untuk usaha akan menjadi modal lebih untuk 

pelaku usaha dalam menghadapi risiko usaha. Pada penelitian ini, terlihat sebagian besar 

pelaku usaha memiliki aktiva tetap, dengan besaran 86,67% pada usaha mikro, 83,33% 
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pada usaha kecil, dan 50% pada usaha menengah. Hal ini akan mendukung operasional 

bagi para pelaku UMKM tersebut. 

 

3. HUTANG 

a. Apakah UKM sering melakukan transaksi pembelian secara kredit? 

Tabel 4.9 

Sering Melakukan Transaksi Pembelian Secara Kredit 

 Ya Tidak 

Mikro  57,78% 42,22% 

Kecil  50% 50% 

Menengah 50% 50% 

 

Gambar 4.6. 

Sering Melakukan Transaksi Pembelian Secara Kredit 
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 Pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro, cenderung memilih menggunakan 

ketentuan pembayaran secara kredit dibandingkan tunai, yaitu sebesar 57,78%. 

Sedangkan pada usaha kecil dan menengah seimbang, yaitu masing-masing sebesar 

50% dari pelaku udaha baik kecil maupun menengah memilih untuk menggunakan 

ketentuan pembayaran secara keduanya, yaitu baik secara maupun kredit. 

 

b. Apakah UKM melakukan pembayaran pajak penjualan? 

Tabel 5.8 

Membayar Pajak Penjualan 

 Ya Tidak 

Mikro  17,03% 82,97% 

Kecil  0% 100% 

Menengah 50% 50% 

Gambar 5.56. 

Membayar Pajak Penjualan 

 

 

 

 Aktivitas maupun transaksi yang menghasilkan pendapatan, maka harus 

melaporkan dan mempayarkan pajak atas penjualannya dengan syarat memiliki 

NPWP. Namun, dari hasil pengolahan kuesioner di atas, masih banyak pelaku UMKM 

yang tidak membayarkan pajak atas penjualannya, yaitu sebesar 82,975 untuk usaha 

mikro, 100% untuk usaha kecil, dan 50% untuk usaha menengah belum membayar 
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pajak atas penjualan yang mereka lakukan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

kegiatan penjualan mereka masih sangat sederhana dan tidak memikirkan adanya 

pajak penjualan yang harus dibayar. 

 

c. Apakah UKM meminjam uang di bank atau di lembaga lain sebagai modal? 

Tabel 5.8 

Meminjam Uang di Bank atau Lembaga Lain 

 Ya Tidak 

Mikro  60% 40% 

Kecil  66,67% 33,33% 

Menengah 0% 100% 

 

Gambar 5.6. 

Meminjam Uang di Bank atau Lembaga Lain 

 

 

Selama mengoperasikan usahanya, pelaku UMKM pasti butuh yang 

dinamakan dengan modal. Namun dalam hal ini, hanya pelaku usaha mikro dan 

menengah yang meminjam uang di bank atau lembaga lain, yaitu sebesar 60% 

untuk pengusaha mikro dan 66,67% dari pengusaha kecil yang meminjam uang ke 

bank atau lembaga lain. 

 

E. EKUITAS 
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a. Apakah modal UKM ini merupakan modal sendiri? 

Tabel 5.9 

Modal UMKM merupakan Modal Sendiri 

 Ya Tidak 

Mikro  94,82% 5,19% 

Kecil  100% 0% 

Menengah 100% 0% 

Gambar 5.7. 

Modal UMKM merupakan Modal Sendiri 

 

 

 

 Modal yang dimiliki UMKM berdasarkan sebaran kuesioner di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha UMKM hanya mengandalkan 

modal pribadi/sendiri, yaitu sebesar 94,82%  untuk usaha mikro, dan 100% untuk 

masing-masing usaha kecil maupun menengah.  

 

b. Apakah pemilik sering melakukan penarikan tunai dari UKM untuk keperluan sendiri? 

Tabel 5.10 

Penarikan Tunai untuk Keperluan Pribadi 

 Ya Tidak 

Mikro  87,41% 12,59% 

Kecil  83,33% 16,67% 
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Menengah 50% 50% 

 

Gambar 5.8. 

Penarikan Tunai untuk Keperluan Pribadi 

 

 Kecenderungan pelaku usaha adalah melakukan penarikan tunai untuk keperluan 

pribadi terlihat dari pengumpulan data yang tertera di atas, yaitu sebesar 87,41% usaha 

mikro melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi, serta usaha kecil sebesar 

83,33% dan usaha menengah sebesar 50%. Hal ini didukung dengan pertanyaan pada 

kuesioner terkait beban dan hasilnya banyak yang mengatakan bahwa beban-beban 

pribadi masih digolongkan pada pengeluaran usaha serta para pengusaha mengambil 

uang dari laba usaha. 

 

c. Apakah keuntungan yang diperoleh dijadikan modal untuk kegiatan UKM 

selanjutnya? 

Tabel 5.11 

Keuntungan yang Diperoleh Dijadikan Modal Kembali 

 Ya Tidak 

Mikro  100%  0% 

Kecil  100% 0% 

Menengah 100% 0% 

 Gambar 5.9. 

Penarikan Tunai untuk Keperluan Pribadi 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Mikro Kecil Menengah

#REF!

Tidak



 

 37 

 

 

 

4. PEDAPATAN 

a. Pendapatan UMKM selama ini berasal dari aktivitas penjualan apa saja? Apakah 

barang setengah jadi atau barang jadi? 

Tabel 5.12. 

Jenis Aktivitas Penjualan 

 Barang Jadi/Setengah 

Jadi 

Barang Mentah 

Mikro  99,26%  0,74% 

Kecil  100% 0% 

Menengah 100% 0% 

 

Gambar 5.10. 
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1 dari usaha mikro memiliki aktivitas penjualan barang mentah. Sisanya melakukan 

aktivitas jual beli barang jadi, seperti usaha toko sembako yang  

Lainnya termasuk toko sembako, baju, kosmetik dan penjualan barang jadi lainnya 

dengan distribusi di bazar dan lainnya. 

 Dari data kuesioner yang rangkumannya pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa 

dalam aktivitas penjualan, responden yang merupakan pengusaha di Kota Jakarta 

Selatan, cenderung menjalankan aktivitas penjualan barang jadi yaitu sebesar 99,26% 

dari pengusaha mikro, 100% dari pengusaha kecil, dan 100% dari pengusaha 

menengah. 

 

b. Apakah selama ini UMKM menghitung harga pokok produksi dari barang yang 

dijual? 

Tabel 5.13. 

Menghitung Harga Pokok Produksi dari Barang yang Dijual 

 Ya Tidak 

Mikro  95,56% 4,44% 

Kecil  83,33% 16,67% 

Menengah 100% 0% 
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c. Apakah selama ini UMKM menghitung harga pokok penjualan dari barang yang 

dijual? 

Tabel 5.14. 

Menghitung Harga Pokok Penjualan dari Barang yang Dijual 

 Ya Tidak 

Mikro  82,22% 217,78% 

Kecil  83,33% 16,67% 

Menengah 50% 50% 

 

 

d. Apakah UMKM sering memberikan diskon penjualan kepada konsumen? 

 Ya Tidak 

Mikro  77,78% 22,22% 
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Kecil  66,67% 33,33% 

Menengah 50% 50% 

 

 

 

e. Apakah UMKM sering menerima pengembalian barang dari konsumen karena alasan 

tertentu? 

 Ya Tidak 

Mikro  64,44% 35,56% 

Kecil  33,33% 66,67% 

Menengah 0% 100% 

 

 

f. Apakah UMKM berproduksi karena ada pesanan atau berproduksi tanpa ada pesanan? 
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 Dengan Pesanan Tanpa Pesanan Keduanya 

Mikro  25 37 73 

Kecil  1 3 2 

Menengah 0 1 1 

 

 

E. BEBAN-BEBAN 

a. Beban operasional apa saja yang sering dibayarkan UMKM selama aktivitas produksi 

berlangsung? Sebutkan! 

Kebanyakan mengeluarkan biaya operasional untuk listrik, gaji karyawan, transport. 

Apakah UMKM juga sering membayar beban selain beban operasional? Sebutkan! 

 Cicilan mobil 

 Kontribusi sampah dan keamanan 

 Beban Tak terduga 

 Cicilan kredit 

 Keperluan pribadi 

 Promosi 

 Sedekah 

Dari hasil jawaban poin kuesioner ini, maish banyak pelaku UMKM yang 

mengeluarkan biaya dari hasil usahanya untuk keperluan pribadi, tidak dipisahkan dari 

aktivitas usahanya. Sehingga pendapatan dari usahanya dicampuradukan menjadi satu. 

 

b. Apakah UMKM melakukan pengelolaan persediaan yang dimiliki? 
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 Ya Tidak 

Mikro  73,33% 26,67% 

Kecil  66,67% 33,33% 

Menengah 100% 0% 

 

 

 

3. Identifkasi Aktifitas Pendukung 

Hasil kuesioner dalam mengidentifikasikan aktifitas pendukung meliputi informasi mengenai 

badan hukum UMKM, jenis usaha yang dimiliki UMKM serta cara UMKM memasarkan 

produknya. Berikut penjelasan untuk setiap item sebagai berikut : 

a. Apakah UMKM ini sudah berbadan hukum? 

 Ya Tidak 

Mikro  11,85% 88,15% 

Kecil  16,67% 83,33% 

Menengah 50% 50% 
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b.Jenis usaha UMKM 

Jenis Usaha UMKM  

Jenis Usaha Jumlah Persentase 

Jasa 11 7,69% 

Kuliner 75 52,45% 

Lainnya 57 39,86% 

 

 

c. Bagaimana UMKM ini memasarkan produknya? 
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Online 91 63,64% 

Offline 42 29,37% 

 

 

 

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UKM 

serta melihat apakah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UKM telah sesuai dengan SAK ETAP dengan 
menggunakan alat ukur kuisioner. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 20 (Dua Puluh) Responden yang diberikan kuisoner, pada 
tiap butir item pertanyaan terlihat bahwa para responden, yang ada dalam penelitian ini respondenya adalah 
pelaku ataupun pengusaha UKM yang bergerak dibidang jual-beli hasil laut yang berada di Jalan Seram, 
Kecamatan Medan Perjuangan telah menjawab pertanyaan berdasarkan keadaan yang terjadi pada usaha yang 
sedang dijalankan, dan dapat disimpulkan, pelaku UKM masih kurang memahami akuntansi dan pengelolaan 
keuangannya, meskipun ada sebagian yang mengetahui, oleh karena itu Pelaku UKM menggunakan jasa dari 
karyawan untuk melakukan pencatatan keuangan yang ada di perusahaan atau usaha mereka. Akan tetapi 
mereka tidak lebih lanjut dalam mengelola pencatatan keuangan untuk membuatnya berdasarkan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) karena masih kurangnya pengetahuan 
dari pelaku UKM ataupun karyawan yang diperkerjakan untuk membuat pencatatan keuangan dalam membuat 
laporan keuangan yang berstandar sesuai dengan SAK ETAP. 

Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan sosialisasi mengenai bagaimana melakukan 
penerapan akuntansi yang benar dan sesuai dengan SAK ETAP, sehingga pada Laporan keuangan yang ada di 
UKM di Jalan Seram belum memiliki Laporan yang berstandar sesuai dengan SAK ETAP. 

Pada penerapan akuntansi yang dilakukan UKM secara dominan masih melakukan pencatatan atas 
transaksi secara manual, sedangkan yang menggunakan software akuntansi hanya beberapa UKM sehingga 
mereka masih terbatas dalam menyajikan laporan keuangan atas usaha mereka. Pelaku UKM tidak melakukan 
Jurnal ataupun Buku Besar dalam pencatatan transaksi didalam usaha mereka, sedangkan komponen yang 
disajikan pada UKM secara dominan hanya membuat laba-rugi, dan sedikit yang melakukan neraca dan 
peubahan ekuitas, sedangkan untuk komponen arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak ada yang 
membuat. 

Dari hasil penelitian Vina Mukti azaria (2013), menunjukan bahwa ―diketahui pelaporan keuangan 
pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi 
dalam usahanya. SAK ETAP ternyata masih belum dipahami oleh para pelaku UKM. Salah satu hal yang 
mempengaruhi adalah karena latar belakang pendidikan, selain itu disebabkan pula oleh sosialisasi atau pun 
pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang maksimal, sehingga 
pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami pelaku UKM‖. 

Dari hasil penelitian ini di ketahui, bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UKM masih 
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sederhana dan masih belum melakukan penerapan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP.Hal itu karena 
kurangnya pemahaman mereka mengenai SAK ETAP, sehingga mereka masih terkendala dalam menyajikan 
laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP. Dan tidak pernah adanya sosialisasi atau pelatihan yang berkaitan 

dengan SAK ETAP sehingga mereka belum melakukan penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar yaitu 
SAK ETAP 

Didalam penerapan akuntansi mereka harus menyajikan laporan keuangan didalam usahanya, hal 
tersebut untuk mengetahui segala aktivitas tiap transaksi agar tercatat secara jelas dan rapi sesuai dengan 
kronologis kejadian tiap transaksi, perolehan laba dapat diketahui jumlahnya dengan baik dan menjadi sumber 
informasi yang akurat bagi pengusaha terhadap seluruh kegiatan usahanya, selain itu dengan penerapan 
akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP, kita dapat melakukan evaluasi kinerja usaha agar terus maju 
daberkembang, dan untuk meyakinkan pihak eksternal perusahaan dalam proses penambahan modal karena 
harus menyajikan laporan keuangan dan sesuai dengan SAK ETAP agar dapat mempertanggungjawabkan 
segala aktifitas usahanya. 
 
 
5.SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Penerapan akuntansi dilihat dari penyajian Pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu 

dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar UKM 
hanya membuat laporan laba-rugi. 

b. Penerapan akuntansi yang dilakukan UKM di Jalan Seram, kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai 
dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai SAK ETAP serta tidak 
adanya Sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih 
kurang maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami pelaku UKM 
 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka dapat peneliti menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 
a. Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, kepada para pelaku UMKM 

yang belum menerapkan akuntansi agar mulai menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. Bagi stakeholder untuk ikut serta dalam mendukung dan mengawasi implementasikan SAK 
ETAP. Dukungan dan pengawasan ini tentunya akan membantu mendisiplinkan UKM dalam melakukan 
pencatatan keuangan serta membantu pihak perbankan dalam menganalisis kelayakan usaha. 

b. Selain itu perlu adanya suatu badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi 
implementasi dari SAK ETAP. Sehingga dengan adanya badan pengawas ini ke depannya seluruh UKM 
yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP. 

c. Pelaku UKM juga harus mengikuti Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha 
dan masyarakat melalui pemberian pelatihan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UKM 
agar menjadi usaha yang makin berkembang. 
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