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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diakui secara luas bahwa pengusaha dan UKM memainkan peran penting 

dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta memberikan kontribusi 

bagi pengentasan kemiskinan, misalnya, melalui pekerjaan yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, pengembangan UKM merupakan hal yang sangat penting dan vital. 

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UKM di Indonesia saat ini yaitu 

untuk mempertahankan kelangsungan usaha diantara ketatnya persaingan dan 

gempuran dari pasar nasional maupun internasional. Salah satunya disebabkan 

adanya pemberlakuan nota kesepakatan antara negara China dengan negara-

negara di ASEAN atau China–ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Selain 

itu, UKM di negara-negara ASEAN juga akan menghadapi era baru liberalisasi 

pasar keuangan, yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan dalam ASEAN 

Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 

tahun 2015 (Bank Indonesia, 2009). Terbukanya pasar keuangan ASEAN tersebut 

merupakan peluang dan juga suatu ancaman bagi UKM. Selain untuk 

mendapatkan pendanaan secara luas, akan ada kesenjangan ekonomi, 

sebagaimana prinsip bisnis yaitu “money follow the business” yaitu uang akan 

mengikuti dimana bisnis berkembang. UKM yang mendapatkan pendanaan akan 

lebih mudah mengembangkan usahanya dengan menambah kuantitas produksi 

maupun cakupan pasar yang luas hingga kegiatan ekspor karena ketersediaan
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modal yang besar, sedangkan UKM yang tidak berhasil mendapatkan pendanaan 

menjadi semakin tertinggal dengan pendanaan yang terbatas. 

Untuk menghindari ketertinggalan tersebut perlu ada persiapan dan 

penguatan terutama pada kemampuan internal UKM untuk bertahan ditengah 

persaingan yang ketat. Kemampuan internal disini adalah kemampuan  

perusahaan dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber 

daya keuangan. Pengelolaan sumber daya keuangan diantaranya adalah dalam hal 

kemampuan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan 

diperlukan sebagai syarat untuk mengajukan pendanaan perbankan. Beberapa 

bank memang dapat menyediakan jasa untuk menyusun laporan keuangan, namun 

akan lebih baik apabila pelaku UKM dapat menyusun laporan keuangan secara 

independen. Disinilah peran sumber daya manusia bagi perusahaan. Sumber daya 

manusia yang ada harus diberdayakan agar mampu mengikuti dinamika 

perkembangan zaman. Selain untuk pendanaan, tujuan laporan keuangan menurut 

SAK-ETAP yakni menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan (IAI, 2009). Artinya, dengan menyusun laporan 

keuangan, UKM akan memiliki informasi akurat dan lengkap yang berguna bagi 

pihak manajemen dalam upaya meningkatkan produktivitas, efektifitas dan 

efisiensi perusahaan, juga untuk melihat kesehatan dan kemampuan kelangsungan 

usahanya. UKM dengan sumber pendanaan terbatas dapat berkembang lebih besar 

dan memiliki kemampuan untuk bersaing selama memiliki kemampuan iternal 

dalam pengelolaan sumber daya yang baik.  



3 

 

Terkait dengan hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan exposure draft Standar 

Akuntansi dan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang 

merupakan adopsi dari International Financial Reporting System for Small and 

Medium Enterprise (IFRS for SMEs). ED SAK UKM ini telah disesuaikan isinya 

dengan kondisi di Indonesia dan disahkan untuk dipergunakan menjadi Standar 

Akuntansi dan Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 

yang berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 

diperbolehkan. Dengan munculnya SAK-ETAP ini diharapkan entitas-entitas 

bisnis yang tidak terdaftar dalam pasar modal, baik perusahaan dengan skala 

besar, skala menengah, maupun skala kecil dapat mengaplikasikannya sebagai 

standar akuntansi bagi entitas mereka. 

Namun pada prakteknya, aplikasi SAK-ETAP pada UKM tidak semudah 

yang direncanakan. Jan Hoesada (2011) menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebanyak 51,2 juta unit usaha yang 

merupakan 99% dari entitas yang ada. Ironisnya, dari jumlah tersebut, 

diperkirakan hanya ada sekitar 24% pengguna SAK-ETAP dari keseluruhan 

entitas di Indonesia (Fidiana, 2011). Jadi, bisa dikatakan penyusunan SAK-ETAP 

tersebut kurang tepat sasaran.  

Untuk membuat SAK-ETAP lebih efektif dan sesuai dengan tujuannya, 

maka IAI menyatakan bahwa pada tahun 2014 akan dilakukan audit bagi UMKM 

di Indonesia. Dengan adanya audit tersebut, UMKM dituntut untuk mampu 

membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan yang sesuai dengan UMKM 
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adalah yang berdasarkan SAK-ETAP. Wacana tersebut merupakan sinyal baik 

bagi pemberdayaan UKM di Indonesia dan dapat menjadi motivasi bagi pelaku 

UKM untuk mulai mengaplikasikan akuntansi yang benar agar mempunyai 

persiapan ketika wacana tersebut direalisasi. Selama ini pelaku UKM sudah 

melakukan pencatatan sederhana yang kurang lebih sama dengan SAK-ETAP, 

namun mereka tidak mengacu pada standar akuntansi yang ada dan belum 

menyatakan untuk menggunakan SAK-ETAP. Dapat dikatakan pelaku UKM 

berada pada tahap memahami pencatatan seperti pada SAK-ETAP, namun belum 

bisa dikatakan fasih untuk melakukan implementasi. Untuk mampu 

mengimplementasikan, maka tiap individu pelaku UKM harus paham mengenai 

perlakuan dan pencatatan yang sesuai SAK-ETAP. 

Pemahaman tiap orang akan SAK-ETAP tidak sama, hal tersebut 

didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing individu mempunyai perilaku 

yang berbeda dalam merespon suatu perubahan. Dengan standar akuntansi yang 

baru, maka individu pelaku UKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 

melakukan pencatatan berdasarkan SAK-ETAP. Semakin seseorang mampu 

beradaptasi dengan suatu perubahan, maka semakin cepat pula dia memahami 

perubahan tersebut. 

Penelitian ini difokuskan pada UKM yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) dan Persekutuan Komanditer (CV). Seperti halnya PT, untuk mendirikan CV 

juga dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai pendiri perusahaan 

yang dibuat dengan akta otentik sebagai Akta Pendirian oleh Notaris 

(http://www.lawindo.biz). Selain itu, PT yang merupakan entitas berbadan hukum 
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yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan tanggung jawab keuangan 

dengan pihak lain, juga terdapat aturan mengenai penyusunan laporan tahunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 

Bagian Kedua, Laporan Tahunan Pasal 66 ayat dua (2) huruf a dijelaskan, bahwa 

laporan keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang 

baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba 

rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan 

ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut disusun berdasarkan standar 

akuntansi keuangan. Artinya, UKM yang berbentuk PT berdasarkan Undang-

Undang sudah seharusnya melakukan penyusunan laporan keuangan.  

Dengan melihat fenomena diatas, memunculkan ketertarikan untuk 

melakukan penelitian pada pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah terhadap 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), 

dan melihat kesiapan pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk mampu 

menerapkan akuntansi sesuai dengan SAK-ETAP pada usahanya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat pemahaman SAK-ETAP pada pelaku Usaha Kecil 

dan Menengah? 
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2. Bagaimana penggunaan SAK pada pelaku Usaha Kecil dan 

Menengah? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada 

pelaku UKM.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi Akademisi: 

1. Memperkaya wawasan akuntan pendidik dan mahasiswa terkait isu 

akuntansi dalam hal ini adalah pemahaman SAK-ETAP pada pelaku UKM 

2. Memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan terutama pengetahuan  

yang berkaitan dengan SAK-ETAP. 

3. Memberikan gambaran mengenai pemahaman SAK-ETAP pada pelaku 

UKM terkait dengan kesiapan dalam menyambut pasar keuangan global. 

4. Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai standar akuntansi, 

terutama SAK-ETAP. 

5. Sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.  

Bagi UKM: 

1. Memberikan pemikiran dan pemahaman bagi UKM terkait dengan 

manfaat laporan keuangan. 
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2. Memperkaya wawasan pelaku UKM terkait pemahaman SAK-ETAP. 

3. Memberikan pengetahuan akan manfaat penyusunan laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK-ETAP 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan 

didalam penulisan skripsi ini maka penelitian ini dibagi dalam lima bagian yang 

meliputi: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang 

akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian 

terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian. Selain itu juga 

menyajikan kerangka pemikiran dalam penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab III ini diuraikan hal-hal mengenai rancangan dan 

batasan penelitian, identifikasi konstruk, definisi operasional dan 

pengukuran konstruk, populasi, sampel, teknik pengambilan 

sampel, data, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan 

membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi 

pihak-pihak yang terkait. 

 

 




