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ABSTRACT
T-shirts Distro has now become a big industry not only sell t-shirts retail, but now
many stores that sell whole sale t-shirts. It used to be possible to sell t-shirts
industry is still limited, but now many industri esengaged in the sale of t-shirts.
Revenues and expenses are an important component of the financial statements
due to differences in the treatment of income and expenses will result in changes
to the financial statements are produced. Standards that need to be used toUKM
distributions are SAK ETAP. Methods of data collection in this study were
interviews and observation. The data analysis technique used is descriptive
qualitative. The analysis showed that the accounting treatment of revenue
recognition and measurement applied by the four distributions are in accordance
with SAK ETAP though the mutilations and the presentation is not in accordance
with SAK ETAP. Meanwhile, the burden on the accounting treatment is in
accordance with SAK recognition of ETAP but measurement, mutilations and the
presentation is not in accordance with SAK ETAP. The difference between the
accounting treatment of distributions with SAK ETAP will have an impact on the
financial statements produced by the difference in the results of operations of
according to the distributions are too large and not specific than the difference
according to the calculation results of operations in accordance with SAK ETAP.
Keywords: accounting treatment, revenue, expense

PENDAHULUAN
Banyak
bermunculan
kreativitas baru karya anak muda
yang
tentunya
tak
kalah
dibandingkan dengan buatan asing.
Berbagai macam bahan dan motif
terus
dikembangkan
terutama
perpaduan antara tren terbaru dan
motif etnik yang menawarkan nuansa

baru dalam berpakaian. Kaos Distro
kini sudah menjadi industri besar
tidak hanya menjual kaos distro
eceran tetapi sekarang sudah banyak
toko yang menjual grosir kaos distro.
Saat ini semua perusahaan wajib
membuat suatu laporan yang
berkaitan dengan perkembangan
keuangan perusahaan dalam suatu

1

periode tertentu dengan tujuan agar
para pedagang dapat memudahkan
memonitor
jalannya
usahanya,mengetahuilaba
rugiperdagangannya,dan
memudahkan untuk mendapatkan
dana pinjaman dari bank,koprasi
maupun tempat simpan pinjam
lainnya. Di dalam perdagangan kecil
kebanyakan
pemilik
usaha
pendidikan terakhirnya adalah SD,
SMP dan SMA sehingga dalam
pencatatan labanya ada yang tidak
menggunakan pencatatan hanya di
simpan di memori otak saja, ada juga
yang menggunakan pencatatan yang
sederhana
seperti
mencatat
pemasukan dan pengeluaran kas
yang didapatkan. Hal inilah yang
membuat penulis mengangkat topik
Analisis
perlakuan
akuntansi
pendapatan dan beban pada UKM di
area Surabaya agar mengetahui dan
membandingkan
antara
sistem
pencatatan yang dimiliki oleh
masing-masing pedagang dengan
sistem pencatatan SAK ETAP.
Peneliti juga ingin mengetahui
bagaimana cara mereka dalam
menghadapi harga pasar yang naik,
tempat usaha yang naik, serta
masalah-masalah yang dihadapi
secara tidak terduga yang hanya
menggunakan sistem pencatatan
sederhana, apakah pengaruh kas
yang didapatkan dengan laba yang
diterima. Berdasarkan latar belakang
di atas, maka penelitian pada
permasalahan bagaimana perlakuan
akuntansi pendapatan dan beban
pada UKM usaha dagang di area
Surabaya. Tujuan penelitian ini yaitu
untuk
mengetahui
perlakuan
akuntansi pendapatan dan beban
pada UKM usaha dagang.

LANDASAN TEORITIS
Akuntansi
Menurut Ismail (2010:2), akuntansi
dapat diartikan sebagai seni dalam
melakukan
pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran,
yang mana hasil akhirnya tercipta
sebuah informasi seluruh aktivitas
keuangan
perusahaan.
Tujuan
akuntansi yang digambarkan dalam
laporan keuangan adalah untuk
memberikan
informasi
yang
bermanfaat
untuk
pengambilan
keputusan para pemakai.
Secara umum pengertian akuntansi
adalah sistem infromasi yang
menghasilkan informasi keuangan
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi
dan
kondisi
suatu
perusahaan.
Perlakuan Akuntansi
Menurut Pura (2013:25) Perlakuan
akuntansi adalah bagaimana suatu
transaksi atau kejadian tersebut
diperlakukan di dalam akuntansi.
Untuk memperlakukan kejadian
tersebut, ada beberapa konsep yang
terkait dengan perlakuan akuntansi
yaitu dengan konsep pengakuan,
pengukuran, pencatatan,penyajian,
dan pengungkapan.
Menurut SAK ETAP (2009:116)
Pengakuan
pendapatan
dalam
akuntansi muncul sebagai akibat dari
transaksi atau kejadian usaha.
Pengakuan pendapatan dilakukan
secara
terpisah
untuk
setiap
transaksi. Namun,
entitas dapat
menerapkan kriteria pengakuan yang
berbeda pada tiap komponen yang
dapat diindentifikasi dari suatu
transaksi tunggal jika hal ini
diperlukan untuk merefleksikan
substansi dari transaksi. Misalnya,
entitas
menerapkan
kriteria
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pengakuan kepada tiap komponen
yang dapat diindentifikasi dari suatu
transaksi tunggal ketika harga jual
suatu produk meliputi jumlah yang
dapat diindentifikasi atas pemberian
jasa lanjutan. Sebaliknya, entitas
menerapkan kriteria pengakuan pada
dua transaksi atau lebih secara
bersama-sama
ketika
keduanya
terhubungkan
sehingga
efek
komersial tidak dapat dipahami tanpa
mengacu pada rangkaian transaksi
secara keseluruhan.
Menurut SAK ETAP (2009:123)
Pengakuan beban dalam akuntansi
entitas harus mengakui seluruh biaya
pinjaman sebagai beban pada laporan
laba rugi diperiode terjadinya.
Menurut SAK ETAP (2009:114)
Pengukuran
pendapatan
dalam
akuntansi adalah entitas harus
mengukur pendapatan berdasarkan
nilai wajar atas pembayaran yang
diterima atau masih harus diterima.
Nilai wajar tersebut tidak termaksud
jumlah diskon penjualan dan
potongan volume.
Menurut SAK ETAP (2009:123)
Pengukuran beban dalam akuntansi
adalah entitas yang mengukur beban
berdasarkan biaya pinjaman yang
mencakup bunga untuk cerukan bank
dan pinjaman jangka pendek dan
panjang, amortisasi biaya tambahan
yang timbul sehubungan dengan
proses
perjanjian
peminjaman.
Menurut SAK ETAP (2009:114)
Pencatatan
pendapatan
dalam
akuntansi adalah muncul sebagai
akibat dari transaksi atau kejadian
berikut penjualan barang, pemberian
jasa, kontrak kontruksi, penggunaan
aset entitas oleh pihak lain yang
menghasilkan
bunga,royalti,atau
deviden yang terjadi dalam entitas
dengan cara menempatkan transaksi
disisi debet dan sisi kredit.Pencatatan
transaksi keuangan menggunakan

sistem tata buku atau bisa disebut
dengan menjurnal.
Menurut SAK ETAP (2009:123)
Pencatatan beban dalam akuntansi
adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang beban pembiayaan sesuai
dengan sewa pembiayaan dengan
cara menempatkan transaksi disisi
debet dan sisi kredit.Pencatatan
transaksi keuangan menggunakan
sistem tata buku atau bisa disebut
dengan menjurnal.
Menurut SAK ETAP (2009:114)
Penyajian
pendapatan
dalam
akuntansi adalah akun pendapatan
disajikan dalam laporan laba rugi.
Menurut SAK ETAP (2009:123)
Penyajian beban dalam akuntansi
adalah akun beban disajikan dalam
laporan laba rugi.
Menurut SAK ETAP (2009:122)
Pengungkapan pendapatan dalam
akuntansi adalah entitas harus
menggungkapkan
kebijakan
akuntansi yang diterapkan sebagai
dasar
pengakuan
pendapatan,
termasuk metode yang diterapkan
untuk
menentukan
tingkat
penyelesaian
transaksi
yang
melibatkan penyedian jasa. Jumlah
setiap kategori pendapatan yang
diakui selama periode, termasuk
pendapatan yang timbul dari
penjualan barang, penyediaan jasa,
bunga, royalti, dividen, dan jenis
pendapatan
signifikan
lainnya.
Contohnya laporan keuangan lalu
diberikan keterangan.
Menurut SAK ETAP (2009:123)
Pengungkapan
beban
dalam
akuntansi adalah entitas harus
menggungkapkan besarnya biaya
pinjaman.
Kerangka pemikiran yang
mendasari penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Transaksi dalam jual beli
UKM

Pengakuan
pendapatan
dan beban
dalam
akuntansi
atas
transaksi jual
beli

Pengukuran
pendapatan
dan beban
dalam
akuntansi
atas
transaksi
jual beli

Pencacatan
pendapatan
dan beban
dalam
akuntansi
atas
transaksi
jual beli

Penyajianpe
ndapatan
dan beban
dalam
akuntansi
atas
transaksi
jual beli

Pengungkap
an
pendapatan
dan beban
dalam
akuntansi
atas
transaksi
jual beli
UKM

Laporan
Keuangan suatu
UKM

Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN
Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digali dalam
penelitian ini adalah jenis data
kualitatif. Data kualitatif adalah data
yang
dinyatakan
berupa
ungkapan,kata-kata. Data tersebut
dari hasil wawancara,observasi dan
beberapa sumber data yang terkait
langsung dengan perdagangan kecil
(UKM) di area Surabaya. Dalam
Data primer adalah data yang
bersumber langsung dari informan
yaitu pemiliknya sendiri dengan
melakukan
wawancara
dan
observasi. Peneliti akan mengambil
empat UKM distro di Surabaya.

Alat Penelitian
Dalam penelitian kualitatif ini
penulis sendiri menjadi instrumen
atau alat penelitian, seperti yang
ditulis Nasution (dalam Sugiyono,
2005: 59). Yang menyatakan sebagai
berikut “Dalam penelitian kualitatif
tidak ada pilihan lain daripada
menjadikan
manusia
sebagai
instrumen
penelitian
utama.
Alasannya adalah segala sesuatunya
belum mempunyai bentuknya yang
pasti. Oleh karena itu, penulis
sebagai instrumen harus divalidasi,
seberapa
jauh
penulis
siap
melakukan
penelitian
dengan
menggunakan teknik wawancara
mendalam”.
Dalam kegiatan penelitian,
peneliti menggunakan pedoman
wawancara yaitu berupa daftar
pertanyaan terbuka (interview guide).
Seperti dikatakan Nasution (1990),
4

instrumen penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penulis
sendiri sebagai instrumen utama
didukung pedoman wawancara dan
catatan kecil observasi (field notes).
Pedoman
wawancara
sebagai
pertanyaan terbuka dikembangkan
dan diperdalam di lapangan untuk
cross check. Pengambilan gambar
dan suara dalam kegiatan wawancara
dibutuhkan kamera untuk pemotretan
dan tape recorder sebagai alat
perekam dengan begitu juga kualitas
lebih valid maka dilakukan observasi
yakni dengan menemui sejumlah
pengusaha yang sedang melakukan
kegiatan jual beli. Di samping itu,
untuk mendapatkan data yang terkait
dengan perdagangan kecil (UKM).
Peneliti melakukan pengkajianpengkajian
terhadap
konsep
pencatatan labanya.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang
sesuai
dengan
permasalahan
penelitian, dilakukan dengan cara
berdialog dengan pemilik usaha.
Dalam hal ini ada beberapa teknik
yang digunakan yaitu wawancara
mendalam,
Peneliti
melakukan
wawancara mendalam terhadap
beberapa orang pemilik usaha yang
mengatur keuangan di UKM
tersebut.
Namun,
sebelum
melakukan wawancara di lapangan,
penulis
mempersiapkan
daftar
pertanyaan yang terkait dengan
permasalahan.dan observasi untuk
memahami dan mengerti metode
pencatatan laba sebagai data primer,
dalam hal ini penulis terjun langsung
ke lokasi objek penelitian, yakni
melihat bagaimana proses jual beli
UKM distro, proses pencatatan
labanya, memperkenalkan SAK
ETAP kepada pemilik UKM.
Kemudian, penulis menemui pemilik

UKM yang terkait untuk mencari
informasi bagaimana tanggapan
tentang pemahaman pencatatan laba
dan tentang SAK ETAP. Dalam
kegiatan observasi, peneliti langsung
ke pemilik UKM yang menangani
jalannya usaha distro dengan
diselipkan juga sedikit diaolog dua
arah, terutama yang berkaitan dengan
permasalahan metode pencatatan
laba dan cara mengatur keuangan
sehingga menjadi untung.
Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis
data dilakukan secara deskriptif
kualitatif Analisis data dilakukan
dengan cara mengatur secara
sistematis pedoman wawancara, data
kepustakaan,
kemudian
memformulasikan secara deskriptif,
selanjutnya memproses data dengan
tahapan reduksi data, menyajikan
data, dan menyimpulkan. Miles dan
Herberman (dalam Putra, 2009: 53)
menetapkan langkah-langkah yang
dapat dilakukan, yaitu (1) mereduksi
data, dengan cara pemilahan dan
konversi data yang muncul di
lapangan seperti memilah suatu
transaksi jual beli kaos distro yang
mana yang termaksud dalam
pendapatan dan beban sesuai dengan
SAK ETAP. (2) penyajian data, yaitu
dengan merangkai dan menyusun
informasi dalam bentuk satu
kesatuan, selektif dan dipahami
seperti dari hasil pemilihan tersebut
maka peneliti akan membuatkan
sebuah laporan keuangan yaitu laba
rugi yang dimana pendapatan dan
beban dimasukkan ke dalam laporan
keuangan tersebut. (3) perumusan
simpulan, yakni dengan melakukan
tinjauan ulang di lapangan untuk
menguji kebenaran dan validitas
makna yang muncul di sana. Hasil
yang diproleh diinterprestasikan,
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kemudian disajikan dalam bentuk
naratif dengan cara membandingkan
antara pencatatan keuangan menurut
SAK ETAP dengan pencatatan
sederhana menurut UKM yang mana
yang lebih menguntungkan dan lebih
baik.
Temuan dari hasil kajian
kepustakaan dan analisis data
lapangan dicarikan hubungan serta
keterkaitannya. Dengan cara begitu
akan ditemukan pola perbandingkan
dari pencatatan UKM yang asli dan
pencatatan dari peneliti sendiri. Hal
tersebut, dalam penelitian ini,
dilakukan sejak data terkumpul, yaitu
dengan mereduksi (memilah-milah)
data dari hasil transaksi kaos distro,
penyajian data, dan penarikan
simpulan, kemudian analisis data
berhenti pada saat bersamaan dengan
penelitian selesai.
HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Perbandinganperlakuan akuntansi
pendapatan dan beban menurut
UKM dengan SAK ETAP dalam
akuntansi atas transaksi jual beli
UKM distro Java Trendy:
UKM distro Java Trendy ini
tidak melakukan pencatatan laba rugi
menurut SAK ETAP mereka hanya
membuatnya dengan menghitung
penghasilan yang mereka dapat
sekarang dengan microsoft excel
jurnal keuangan Toko Java Trendy.
UKM distro Java Trendy ini sudah
menerapkan perlakuan akuntansi
dalam
pengakuan
dan
pengukurannya untuk pendapatan
menurut SAK ETAP, karena
menurut SAK ETAP itu sendiri
pengakuan
pendapatan
dalam
akuntansi muncul sebagai akibat dari
transaksi atau kejadian usaha. Pada

pengeluaran distro ini, tidak pernah
di hitung sama sekali mereka hanya
mengingat saja sehingga pengakuan
beban dalam UKM distro ini sudah
menerapkan SAK ETAP karena,
pemilik
mengakui
adanya
pengeluaran setiap bulannya untuk
biaya yang harus dikeluarkan
perbulannya dan menurut SAK
ETAP Pengakuan beban dalam
akuntansi entitas harus mengakui
seluruh biaya pinjaman sebagai
beban pada laporan laba rugi
diperiode terjadinya. Sedangkan
untuk pengukurannya UKM distro
ini belum menerapkan SAK ETAP
karena, pemilik tidak mengukur
besarnya biaya-biaya yang mereka
keluarkan padahal menurut SAK
ETAP Pengukuran beban dalam
akuntansi adalah entitas yang
mengukur beban berdasarkan biaya
pinjaman yang mencakup bunga
untuk cerukan bank dan pinjaman
jangka
pendek
dan
panjang,
amortisasi biaya tambahan yang
timbul sehubungan dengan proses
perjanjian
peminjaman.
Dalam
pencatatan dan penyajiannya UKM
ini tidak menerapkan perlakuan
akuntansi menurut SAK ETAP
Padahal menurut SAK ETAP
pencatatan
pendapatan
dalam
akuntansi adalah muncul sebagai
akibat dari transaksi atau kejadian
berikut penjualan barang, pemberian
jasa, kontrak kontruksi, penggunaan
aset entitas oleh pihak lain yang
menghasilkan
bunga,royalti,atau
deviden yang terjadi dalam entitas
dengan cara menempatkan transaksi
disisi debet dan sisi kredit.
Sedangkan
pencacatan
dan
penyajiannya pada beban, distro ini
tidak menerapkan SAK ETAP sebab
menurut SAK ETAP pencatatan
beban dalam akuntansi adalah suatu
kejadian atau peristiwa yang beban
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pembiayaan sesuai dengan sewa
pembiayaan
dengan
cara
menempatkan transaksi disisi debet
dan sisi kredit dan Penyajian beban
dalam akuntansi adalah akun beban
disajikan dalam laporan laba rugi.
Penyajian pendapatan dalam UKM
distro java trendy belum sesuai
dengan SAK ETAP. Penyajian
pendapatannya
hanya
dicacat
penjualan barangnya di catatan buku
kecil dan penyajian beban dalam
UKM distro Java Trendy juga belum
sesuai dengan SAK ETAP dan
penyajian beban dalam UKM distro
Java Trendy juga belum sesuai
dengan SAK ETAP.
Berdasarkan
penelitian
tersebut diatas, dari ke empat UKM
Distro yang diteliti masing-masing
memiliki cara pencatatan dengan
persepsi pendapatan usahanya yang
berbeda-beda dan keempat UKM
Distro menunjukkan bahwa UKM
distro ini masih belum menyajikan
laporan laba ruginya, sedangkan
untuk
perlakuan
akuntansinya
sebagai berikut:
Pengakuan
pendapatan
menurut
SAK
ETAP
dalam
akuntansi muncul sebagai akibat dari
transaksi atau kejadian usaha.
Pengakuan pendapatan dilakukan
secara
terpisah
untuk
setiap
transaksi. Sedangkan pengakuan
beban
menurut
SAK
ETAP
Pengakuan beban dalam akuntansi
entitas harus mengakui seluruh biaya
pinjaman sebagai beban pada laporan
laba rugi diperiode terjadinya. Dari
hasil ke empat UKM distro tersebut
mayoritas
untuk
pengakuan
pendapatan dan beban sudah sesuai
dengan SAK ETAP. Mereka
mengakui adanya penghasilan yang
didapat dari penjualan barang mereka
pada tanggal yang sesuai dengan

terjadinya transaksi tersebut dan
mereka mengakuinya bahwa setiap
bulannya mereka ada biaya-biaya
yang harus dikeluarkan.
Pengukuran
pendapatan
menurut
SAK
ETAP
dalam
akuntansi adalah entitas harus
mengukur pendapatan berdasarkan
nilai wajar atas pembayaran yang
diterima atau masih harus diterima.
Nilai wajar tersebut tidak termaksud
jumlah diskon penjualan dan
potongan
volume.
Sedangkan
pengukuran
bebannya
dalam
akuntansi adalah entitas yang
mengukur beban berdasarkan biaya
pinjaman yang mencakup bunga
untuk cerukan bank dan pinjaman
jangka
pendek
dan
panjang,
amortisasi biaya tambahan yang
timbul sehubungan dengan proses
perjanjian peminjaman. Dari hasil ke
empat
UKM
distro
tersebut
mayoritas
untuk
pengukuran
pendapatan sudah sesuai dengan
SAK ETAP karena mereka setiap
bulannya
mengukur
besarnya
penghasilan yang mereka terima
dengan pencacatan sederhananya
tetapi untuk pengukuran bebannya
tidak sesuai dengan SAK ETAP
karena mereka hanya mengakui
setiap bulannya ada biaya yang
keluarkan tetapi tidak diukur berapa
besar pengeluarannya mereka hanya
mengandalkan daya ingat mereka
saja.
Pencatatan
pendapatan
menurut
SAK
ETAP
dalam
akuntansi adalah muncul sebagai
akibat dari transaksi atau kejadian
berikut penjualan barang, pemberian
jasa, kontrak kontruksi, penggunaan
aset entitas oleh pihak lain yang
menghasilkan bunga, royalti, atau
deviden yang terjadi dalam entitas
dengan cara menempatkan transaksi
7

disisi debet dan sisi kredit sedangkan
pencatatan beban dalam akuntansi
adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang beban pembiayaan sesuai
dengan sewa pembiayaan dengan
cara menempatkan transaksi disisi
debet dan sisi kredit. Dari hasil ke
empat
UKM
distro
tersebut
mayoritas
untuk
pencacatan
pendapatan dan beban tidak sesuai
dengan SAK ETAP walaupun
mereka hanya mencatat secara
sederhana pendapatan tidak sedetail
SAK ETAP seperti mencacat
pemasukannya dengan microsft
excel, buku kecil dan bahkan
menggunakan daya ingatnya saja.
Begitu juga dengan bebannya pun
tidak dicacat karena menurut mereka
tidak perlu pengeluaran dicacat yang
terpenting adalah penghasilannya
meskipun ada bukti pembayarannya
pada saat membayar mereka selalu
menaruhnya secara sembarangan
yang terpenting bagi mereka sudah
membayar sehingga mereka untuk
mengetahui berapa pengeluarannya
mereka hanya mengandalkan daya
ingat mereka saja.
Penyajian pendapatan dan
beban menurut SAK ETAP dalam
akuntansi adalah akun pendapatan
disajikan dalam laporan laba rugi
sehingga dari hasil ke empat UKM
distro tersebut mayoritas penyajian
pendapatan belum sesuai dengan
SAK ETAP. Penyajian pendapatan
mereka tidak ada hasil penjualan
barangnya dan penyajian beban juga
belum sesuai dengan SAK ETAP.
Alasan mereka tidak membuat
penyajian pendapatan dan bebannya
dikarenakan
mereka
malas
membuatnya, tidak ada pegawai
yang
mengetahui
tata
cara
penyajiannya dan ada juga yang
berkata bahwa itu milik mereka

sendiri jadi buat apa dilakukan
pencacatan. Padahal dengan adanya
penyajian keuangan usaha, mereka
dapat
memudahkan
untuk
mendapatkan pinjaman dari bank.
Perbandingan
perlakuan
akuntansi pendapatan dan beban
menurut UKM dengan SAK ETAP
dalam akuntansi atas transaksi
jual beli UKM distro Raptor
UKM distro Raptor ini tidak
melakukan pencatatan laba rugi
menurut SAK ETAP mereka hanya
membuatnya dengan menghitung
penghasilan yang mereka dapat
sekarang dengan buku kas sederhana.
Sehingga distro ini sudah sesuai
dengan perlakuan akuntansi atas
pengakuan dan pengukuran menurut
SAK ETAP. Pada pengeluaran distro
Raptor ini, yang dihitung hanya
untuk biaya sewa saja setiap harinya
mereka penyisihkan uang dari hasil
penghasilannya untuk membayar
sewa toko sehingga distro ini
mengakui dan mengukur untuk biaya
sewa toko mereka tiap harinya untuk
membayar satu bulan meskipun
mereka menamakan pembayaran
sewa dan pengeluaran yang lainnya
tidak pernah di hitung sama sekali
mereka hanya mengingat saja hal ini
dapat dikatakan UKM distro ini
sudah
menerapkan
perlakuan
akuntansi
pengakuan
dan
pengukuran beban menurut SAK
ETAP. Untuk pencacatan dan
penyajian pendapatannya distro
Raptor ini tidak sesuai dengan SAK
ETAP. Pencatatan pendapatan dalam
UKM hanya mencatatan dari
penjualan barang begitu juga dengan
pencacatan dan penyajian beban pada
distro ini tidak menerapkan SAK
ETAP. Untuk penyajian pendapatan
hanya dicacat penjualan barangnya di
catatan buku kecil dan penyajian
8

beban dalam UKM distro Raptor
juga belum sesuai dengan SAK
ETAP.
Perbandingan
perlakuan
akuntansi pendapatan dan beban
menurut UKM dengan SAK ETAP
dalam akuntansi atas transaksi
jual beli UKM distro Metro Holic
UKM distro Metro holic ini
tidak melakukan pencatatan laba rugi
menurut SAK ETAP mereka hanya
mengingat
saja
apabila
ada
pemasukan maka membeli barang
kembali dan apabila masih ada sisa
dibuat
kebutuhan
sehari-hari.
Pengakuan
dan
pengukuran
pendapatan dalam UKM tidak sesuai
dengan SAK ETAP pengakuan
pendapatan dalam UKM diperoleh
dari penjualan hasil produksi
sehingga apabila apa pembelian dari
barang yang dijual maka hasil
tersebut disebut sebagai pendapatan
mereka sebesar Rp. 20.000.000 per
bulan. Pengakuan beban dalam UKM
distro ini sudah menerapkan SAK
ETAP karena, pemilik mengakui
adanya pengeluaran setiap bulannya
untuk biaya yang harus dikeluarkan
perbulannya dan menurut SAK
ETAP Pengakuan beban dalam
akuntansi entitas harus mengakui
seluruh biaya pinjaman sebagai
beban pada laporan laba rugi
diperiode terjadinya. Sedangkan
untuk pengukurannya UKM distro
ini belum menerapkan SAK ETAP
karena, pemilik tidak mengukur
besarnya biaya-biaya yang mereka
keluarkan. Pencatatan pendapatan
dalam UKM tidak sesuai dengan
SAK ETAP. Tidak ada pencatatan
pendapatan dalam UKM pemilik
hanya mengira-ngira pendapatan
yang diperoleh dalam sebulan
sebesar Rp. 20.000.000 per bulan.
Pencatatan beban dalam UKM tidak

sesuai dengan SAK ETAP. UKM
distro Metro holic tidak mencatat
biaya-biaya
yang
dikeluarkan.
Penyajian pendapatan dalam UKM
distro Metro Holic belum sesuai
dengan SAK ETAP. Penyajian
pendapatannya tidak dicacat pemilik
hanya pengandalkan daya ingatnya
dan penyajian beban dalam UKM
distro Java Trendy juga belum sesuai
dengan SAK ETAP.
Perbandingan
perlakuan
akuntansi pendapatan dan beban
menurut UKM dengan SAK ETAP
dalam akuntansi atas transaksi
jual beli UKM Distro Triple R
UKM distro Triple R ini tidak
melakukan pencatatan laba rugi
menurut SAK ETAP mereka hanya
membuatnya dengan menghitung
penghasilan yang mereka dapat
sekarang dengan buku kecil dan
mengumpulkan nota pengeluaran
dari pembelian barang saja sehingga
UKM distro Triple R ini sudah
menerapkan perlakuan akuntansi
dalam
pengakuan
dan
pengukurannya menurut SAK ETAP.
Pada pengeluaran distro ini, tidak
pernah di hitung sama sekali mereka
hanya mengingat saja apabila ada
biaya yang harus dibayar setiap
bulannya dan mengumpulkan nota
pembelian barang saja sehingga
pengakuan beban dalam UKM distro
ini sudah menerapkan SAK ETAP
Sedangkan untuk pengukurannya
UKM distro ini belum menerapkan
SAK ETAP karena, pemilik tidak
mengukur besarnya biaya-biaya yang
mereka
keluarkan.
Pencatatan
pendapatan dalam UKM belum
sesuai
dengan
SAK
ETAP.
Pencatatan beban dalam UKM belum
sesuai dengan SAK ETAP. UKM
Distro Triple R tidak mencatat biayabiaya yang dikeluarkan mereka
9

hanya mencatat pemasukan saja dan
mengumpulkan nota pengeluaran
pembelian
barang.
Penyajian
pendapatan dalam UKM distro Triple
R belum sesuai dengan SAK ETAP.
Penyajian pendapatannya hanya
dicacat penjualan barangnya di
catatan buku kecil dan penyajian
beban dalam UKM distro Triple R
juga belum sesuai dengan SAK
ETAP.
Dari keempat distro ini
mereka memiliki tujuan membuka
distro yang berbeda-beda untuk
UKM distro Java trendy itu sendiri
pemilik
membuka
distro
ini
bertujuan untuk meningkatkan trendtrend baru yang dibuat dari produk
indonesia itu sendiri dan untuk
memenuhi kebutuhan hidup pemilik
sehari-hari dari hasil keuntungan
usahanya, untuk UKM distro Raptor
tujuannya untuk tambahan jajan
sehari-hari dan memiliki toko
sendiri, sedangkan untuk UKM
Metro Holic tujuannya membuka
distro yaitu hasil dari penjualannya
untuk kebutuhan sehari-hari dan
untuk UKM Triple R ini tujuan
awalnya pemilik hanya kasihan
kepada teman yang sudah tidak bisa
meneruskan usahanya sehingga
digantikan lah oleh pemilik yang
sekarang dan juga hasilnya buat
kebutuhan sehari-hari. Modal awal
nya
yang
mereka
keluarpun
berfariasi, UKM Java Trendy sendiri
mengeluarkan
modal
awalnya
sebesar Rp. 75.000.000 itu dibuat
untuk membeli barang-barang baru
dan membayar sewa toko, pada
UKM Raptor ini modal awal yang
dikeluarkan lumayan banyak sebesar
Rp.
100.000.000
dikarenakan
pemilik membukanya dari awal
belum mempunyai apa-apa sehingga
biaya yang mereka keluarkan

lumayan banyak untuk membeli
barang dagangan, membeli peralatan
toko seperti rak, meja, kalkulator dan
lainnya, serta untuk membayar sewa
toko. Pada UKM Metro Holic ini
modal awal yang dikeluarkan sebesar
Rp. 50.000.000 biaya ini digunakan
untuk membangun toko depan rumah
dan membeli barang dagangannya
sedangkan untuk UKM Triple R ini
pemilik hanya mengeluarkan modal
awalnya sebesar Rp. 30.000.000
dikarenakan pemilik meneruskan
usaha temannya sehingga pemilik
hanya menambah barang dagangan
sedikit dan untuk membayar sewa
toko saja. Omset yang mereka
dapatkan juga berbeda UKM Java
Trendy rata-rata pendapatan yang
diterima setiap bulannya sebesar Rp.
21.755.000, UKM Raptor rata-rata
pendapatannya
sebesar
Rp.
20.020.000, UKM Metro holic ratarata pendapatannya sebesar Rp.
20.000.000 dan UKM Triple R
sebesar Rp. 20.000.000 hal ini
dikarenakan mereka melakukan
usaha di tempat yang berbeda-beda
ada yang dikampung, di mall dan ada
pula yang dipinggir jalan. Untuk itu,
dari hasil wawancara dan obervasi
yang dilakukan peneliti.
KESIMPULAN,
KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian
ini menunjukkan bahwaPerlakuan
akuntansi pengakuan pendapatan dan
beban mayoritas seluruh UKM distro
yang peneliti teliti sudah sesuai
dengan
SAK
ETAP.Perlakuan
akuntansi pengukuran pendapatan
mayoritas seluruh UKM distro yang
peneliti teliti sudah mengukur sesuai
dengan SAK ETAP tetapi dalam
pengukuran bebannya mayoritas
seluruh UKM distro ini tidak sesuai
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dengan SAK ETAP. Perlakuan
akuntansi pencatatan pendapatan dan
beban mayoritas seluruh UKM distro
yang peneliti teliti tidak sesuai
dengan
SAK
ETAP.Perlakuan
akuntansi penyajian pendapatan dan
beban mayoritas seluruh UKM distro
yang peneliti teliti tidak sesuai
dengan SAK ETAP.
Penelitian ini mempunyai
keterbatasanDalam penelitian ini
sampel yang digunakan adalah
pemilik distro yang berada di
Surabaya, dengan total akhir 4
responden. Pada saat pengambilan
data peneliti mengalami sedikit
kendala karena dekat dengan hari
raya idul fitri, pemilik yang susah di
hubungin, karyawan yang tidak
berani memberikan contact person
pemilik dan pemilik sedang keluar
kota. Selain itu, peneliti hanya
menggunakan 4 responden yang
semuanya menjual barang-barang
distro atau baju sehingga variasi
dalam mencacatan hampir sama,
peneliti tidak menganalisis data
secara lengkap dalam laporan
keuangan seperti neraca, laporan laba
rugi dan laporan arus kas hanya
menggunakan laporan laba rugi dan
perlakuan akuntansi pendapatan dan
bebannya.
Adapun saran yang dapat
diberikan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut : Untuk peneliti
selanjutnya pada saat meneliti
hendaknya tidak bertepatan pada hari
besar karena itu rame-rame nya
pasar. Untuk peneliti selanjutnya
sebaiknya menambah responden
lebih banyak lagi dan berbagai
macam model jual beli barang
dagangan. Untuk peneliti selanjutnya
sebaiknya menganalisis seluruh
laporan keuangan dan perlakuan

akuntansinya mengambil satu akun
yang berbeda.
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