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Motto Dan Persembahan 
 

  

Jadilah pemenang yang selalu beruntung dan sukses dalam segala hal. 

 

Kecerdasan adalah harta manusia yang paling berharga 

(Rowena Ravenclaw). 

 

Sukses berarti melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yg 

kita miliki. Bukan dengan menginginkan apa yang orang lain miliki. 

 

Jangan iri atas kesuksesan orang lain, ketahuilah bahwa mereka berada 

di sana karena tekad dan kerja keras. 

 

Berhenti menyalahkan masa lalu, cobalah untuk menerimanya dan 

memahami bahwa itu hanya buatmu lebih kuat dan dewasa. 

 

Islam mendorong dan menganjurkan para penganutnya mencari ilmu dan 

menuntut pengetahuan, karena dengan ilmulah orang dapat 

membedakan antara haq dan bathil, antara kebajikan dan kejahatan, 

antara yang salah daripada yang benar, antara hidayah dan sesat, 

antara baik dan jelek, antara yang bermanfaat dan yang madharat. Dan 

ilmu itu bagi akal manusia umpama cahaya bagi mata, yang tanpa cahaya 

itu mata menjadi buta. 

 

Harga diri seseorang dan tingkat kedudukannya dalam suatu pergaulan 

hidup ditentukan oleh seberapa jauh ia menguasai ilmu dan memiliki 

pengetahuan. Demikian pula tingkat kemajuan sesuatu umat di segala 

bidang ditentukan oleh tingkat kecerdasan umat itu dan sejauh mana 

para warganya memiliki pengetahuan. Dengan ilmulah sesuatu umat bisa 

meningkatkan taraf hidupnya, memakmurkan rakyatnya dan menyusun 

kekuatannya. 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. (Al 

Mujadalah:11) 
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“Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka 

Allah akan mempermudah jalannya menuju surga”. (HR.Muslim) 

 

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 

tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau 

do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 
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Skripsi ini ku persembahkan untuk Aba, Umi dan orang-orang yang 
saya sayangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. “(Al-alaq 1-5). 
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Banyak pihak-pihak yang banyak membantu mulai saya awal 
kuliah bahkan mungkin mulai saya saat masih TK hingga akhirnya 
saya dapat merapungkan maha karya pertama dalam hidup saya ini.  
Banyak hal dan pelajaran yang saya dapatkan yang semuanya itu 
tidak bisa dibeli dan digantikan dengan apapun. Saya mengucapkan 
banyak terimakasih banyak kepada: 
 

Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, ampunan, 
lindungan, bimbingan dan keberuntungan kepada semua 
mahluknya. 

 
Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik 

terhadap umatnya. Sholawat dan salamku akan selalu tercurahkan 
kepadamu. 

 
Kedua orang tua saya yaitu almarhum aba dan almarhumah 

umi. Hanya Aba dan Umi yang menerima dan mencintaiku tanpa 
syarat. Kalian selalu ada saat saya sakit, saat saya jatuh dan pada 
saat situasi apapun mulai saya lahir sampai maut yang memisahkan 
kita. Karena perjuangan dan kasih sayang kalian lah, saya bisa 
sampai menyelesaikan  dan lulus kuliah saat ini. InsyaAllah kelak 
anak-anak aba dan umi hingga turun-temurun akan menjadi orang 
soleh yang berguna bagi agama dan negara. Semoga ilmu yang 
kami dapat, bermanfaat hingga akhir zaman. Karena ilmu yang 
bermanfaat adalah salah satu amalan yang tak akan pernah putus 
sampai kapanpun. InsaAllah semoga kita dapat berkumpul di surga 
Allah SWT kelak. Amin ya robbalalamin.  

 
My Big Brother, Terimakasih atas dukungan, motivasi dan 

perhatian yang mas Toni curahkan selama ini. Meski engkau 
terkadang menyebalkan terkadang menyenangkan, tapi saya tahu 
engkau adalah sosok kakak yang baik. Dan Alhamdulillah akhirnya 
kita bisa lulus kuliah bareng ya 

 
My Little Sister, Terimakasih atas dukunganmu adik kecilku 

Maulidia Fatmawati. Engkau adalah Wonder Women buat saya. 
Kesabaranmu, Ketabahanmu dan Ketegaranmu selama ini patut 
saya contoh. Makasih sudah mau pinjemi saya laptop tanpa 
laptopmu saya tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Ayo kamu 
buruan nyusul wisuda kayak kedua kakakmu ini. Hehe 

 
My Mother, Terimakasih kepada Ibu Sulikah atas doa dan 

dukungan selama ini. Engkau adalah Dewi Srikandi bagiku. Karena 
bimbingan dan doa engkau, saya bisa menyelesaikan kuliah ini 
dengan baik. 
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Pak Dhe Tabah, Pak Lik Slamet, dan Bu Dhe Subaidah. Yang 
selalu mbimbing saya, ngayomin saya dan selalu memberikan 
wejangan-wejangan untuk bekal hidupku. Terimakasih kepada 
seluruh keluarga besar Aba, Umi dan Ibu yang tidak bisa saya sebut 
satu per satu. Atas doa dan dukungan kalian juga saya bisa 
menyelesaikan kuliahku dengan baik. 

 
Bu Lin, Pak Basri, Bu Yuyun, Bu Maghfuroh, Bu Endang serta 

seluruh guru-guruku mulai dari TK sampai SMA yang tidak bisa saya 
sebutkan satu per satu. Terimakasih karena kalianlah saya bisa 
sampai seperti sekarang ini. Kalian memang pahlawan tanpa tanda 
jasa yang tak lekang oleh waktu. 

 
Ayahku “Pak Nanang” semoga tidak pernah bosan 

mendengar curhatan saya, Bu Supri, Bu Titis, Pak Soni, Pak Molik 
dan seluruh dosen yang pernah mengajar saya selama kuliah berkat 
ilmu, bimbingan, motivasi dan dukungan kalianlah skripsi ini bisa 
selesai dan saya menyelesaikan kuliah dengan baik dan tepat 
waktu. 

 
My Best Friend Achmad Fauzi yang selalu ada dan selalu 

menemani selama kuliah ini. karena bantuanmu juga akhirnya kita 
bisa lulus bareng. Makasih ya 

 
Meirina “Cicit” Cherta yang gak pernah bosan mendengar 

curhatanku. Bayu yang selalu membuatku tertawa. Kadek, Angka, 
Ibam, Tata, Tri Sutrisno, Diana, Dara, Armada, Rio, Sofy, Oky, 
Ayuke, dan Eka Nofi kalian sudah banyak membantu, menghibur 
dan membimbingku hingga akhirnya saya dapat bersikap dewasa 
dan memberikan pengalaman hidup baru. 

 
Teman-teman kolaborasi yaitu Uzi, Adif, Alin, Lilis, Lala, Rizky, 

Irma, Dwi dan Stefi. Walau kita dulu banyak galau-galau bareng 
selama enam bulan pengerjaan skrispi. Akhirnya kita bisa lulus 
bareng. 

 
I’im kamu selalu bantu saya ketika saya galau, berkat 

bantuanmu akhirnya skripsiku kelar. Ade, Mbak Devi n Shelly 
makasih uda bantu format penulisan artikel ilmiah. Terimakasih juga 
buat teman-teman angkatan 2008 yang tidak bisa saya sebutkan 
satu per satu karena keberadaan kalianlah saya semangat, terhibur 
dan menikmati canda tawa selama kuliah ini. 

 
Semua Kakak kelas yang ku kenal yang sudah banyak 

membimbing selama kuliah, membantu dalam segala hal dan 
meminjami saya buku spesial terutama yaitu Mbak Diah, Mbak 
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Wulan, Mbak Dwi, Mas Vandika, Bli Kadek, Bli Dika, Mbak Uci, Mbak 
Jilfa, Mbak Hesti n Santi”Twins”, Mbak Erni, Mas Hermawan, Mas 
Angga Joe, Mas Anto, Mas Firly, Syam “Adit”, Mas Fuad dan Mbak 
Kiki. 

    
Lukman dan Alisa yang mau membantuku PKM. Big Family 

HMJA dan English Club. Semua Mente di Mentor 34 dan keluarga 
Super Softskill Mentoring tahun 2010 yang saya sayangi terimakasih 
sudah memberiku surprise ketika saya ulang tahun. Alfian yang uda 
nyemangatin dan secara tak langsung memberikan teladan bahwa 
salat itu jangan ditunda-tunda. Serta terimakasih kepada semua 
mahasiswa Perbanas yang pernah satu kelas dan kenal dengan 
saya. 

 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya, Para 

Nominator UKM Karya Cipta Adi Nugraha yang telah bersedia saya 
repotin dan membantu dalam pengerjaan skripsi saya. 

 
Mas Yayat, Mas Aris, Mas Ari, Mas Edwin, Mas Andi, Mas Jati,  

semua teman facebook dan twitter yang banyak mensupportku. 
  
Dan semua pihak-pihak yang banyak membantu saya dalam 

segala hal yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. I Love You 
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COMPREHENSION  THE ACTORS SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISE TO ACCOUNTING BASED FINANCIAL 

ACCOUNTING STANDARDS ENTITIES WITHOUT 

PUBLIK ACCOUNTABILITY 

(Case Study SME Of Trade And Industry Department Surabaya) 

 

Abstract 

 

 

This research purpose to obtain empirical evidence about the 

understanding of the small and medium businesses to the accounting standards of 

financial accounting by entities without publik accountability. 

 

Types and sources of data used in this study is qualitative data. The data 

collection technique is direct interviews with participants, observation and 

documentation. The population in this study was small and the best medium duty 

commercial and industrial auxiliaries Surabaya in Surabaya area. Participants in 

this fieldwork six people.  

 

Based on the analysis of data, it can be concluded that in general that some 

of the owners or managers of SMEs assisted the Department of Trade and 

Industry Surabaya has a different level of understanding of accounting in 

preparing the financial statements. Some of the owners or managers of SMEs 

assisted the Department of  Trade and Industry Surabaya able to understand the 

accounting for recognition and measurement of some name-account presented in 

the financial statements based on accounting standards appropriate entities 

without publik accountability is well. 

 

 

Keyword: Comprehension Accounting, Small Medium Enterprise, Standards Of 

financial accounting. 

 




