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PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENERAPAN 

METODE PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS 

SAK EMKM DI MASA PANDEMI 

 

Nama          : Eggiana Setianingrum  

NIM        : 1021710020 

Pembimbing : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A. 

ABSTRAK 

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh 

terjadinya Pandemi Covid-19. Banyak usaha-usaha skala besar pada 

berbagai sektor termasuk industri, perdangangan, dan jasa yang mengalami 

kebangkrutan bahkan sampai berhenti aktivitasnya pada tahun 2020 quartal 

3 hingga 2021 kuartal 2. Namun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah 

keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi (Nasikin, 

2016). 

Pesatnya perkembangan UMKM berdampak pada semakin ketatnya 

persaingan, persaingan ini seringkali mengarah pada tingkat keuntungan 

(rate of return) pada situasi dimana pengeluaran untuk keperluan produksi 

sama dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, 

industri kecil yang tidak dapat bersaing akan melepaskan dirinya dari 

persaingan komersial. 

UMKM Rafy fotocopy memiliki permasalahan dimana pendapatan 

yang diterima cukup banyak tetapi setelah di hitung kembali, pemilik merasa 

kesulitan karena uang yang terkumpul tidak sesuai dengan pendapatan. Rafy 

fotocopy hanya melakukan pencatatan dalam bentuk laporan arus kas. Dari 

laporan arus kas tersebut UMKM pemilik rafy fotocopy berpikir dapat 

melihat keuntungan yang didapatkan, dan dengan didukung asumsi jika 

pendapatan lebih tinggi dari pada pengeluaran maka kondisi tersebut 

dianggap untung atau profit.  
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Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan laporan keuangan 

Rafy fotocopy, pencatatan transaksi yang dilakukan Rafy fotocopy sudah 

relevan tetapi masih belum efektif untuk digunakan. Dari hasil penelitian 

terkait penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM yang dibuat untuk 

UMKM Rafy fotocopy dengan menyesuaikan kondisi transaksi yang ada, 

hasil analisis menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai SAK 

EMKM  sudah efektif dan relevan dalam mencapai tujuan mengembangkan 

usaha salah satunya melalui laporan keuangan. Dengan Laporan keuangan 

yang sesuai standar, pemilik dapat membuat usahanya semakin bertumbuh 

dan berkembang dari pada kondisi sekarang.  

Kata kunci: Pemberdayaan UMKM, pencatatan laporan keuangan 

UMKM, SAK EMKM  
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ABSTRACK 

Indonesia has experienced an economic crisis caused by the Covid-19 

pandemic. Many large-scale businesses in various sectors including 

industry, trade, and services went bankrupt and even stopped their activities 

in 2020 quarter 3 to 2021 quarter 2. However, Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs) can survive and become economic restorers in 

Indonesia. in the midst of a slump due to the monetary crisis in various 

economic sectors (Nasikin, 2016). 

The rapid development of MSMEs has an impact on increasingly fierce 

competition, this competition often leads to a rate of return in a situation 

where expenditure for production purposes is the same as the income 

earned. Even under certain conditions, small industries that cannot compete 

will break away from commercial competition. 

MSME Rafy photocopy has a problem where the income received is 

quite a lot but after it is calculated again, the owner finds it difficult because 

the money collected does not match the income. Photocopy Rafy only 

records in the form of a cash flow report. From the cash flow report, MSME 

owners of photocopy rafy think they can see the profits, and with the support 

of the assumption that if income is higher than expenses, then the condition 

is considered profit. 
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Based on the results of research related to the preparation of 

photocopy Rafy's financial statements, the recording of transactions made 

by Rafy photocopy is relevant but still not effective for use. From the results 

of research related to the preparation of financial statements according to 

SAK EMKM made for MSME Rafy photocopy by adjusting existing 

transaction conditions, the results of the analysis explain that the 

preparation of financial statements according to SAK EMKM is effective 

and relevant in achieving the goal of developing a business, one of which is 

through financial reports. With standard financial reports, the owner can 

make his business grow and develop from its current condition. 

Keywords: Empowering MSMEs, recording MSME financial reports, SAK 

EMK
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya 

Pandemi Covid-19 yang membuat jatuhnya perekonomian Nasional hingga 

Internasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk 

industri, perdangangan, dan jasa yang mengalami kebangkrutan bahkan sampai 

berhenti aktivitasnya pada tahun 2020 quartal III hingga 2021 kuartal 2. Namun 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi 

pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada 

berbagai sektor ekonomi (Ananda & Susilowati 2017)(Ilmu Ekonomi Vol Jilid 

X et al., n.d.). 

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

bidang usaha yang dapat berkembang dan selaras dengan perekonomian 

Nasional. UMKM merupakan wadah yang baik bagi para pencipta karya 

produktif, padat karya dan tidak memerlukan persyaratan tertentu seperti tingkat 

pendidikan, keahlian (keterampilan) profesional pekerja, dan penggunaan modal 

komersial yang relatif kecil, serta teknologi yang digunakan seringkali sederhana. 

Dari segi penyediaan lapangan kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hingga 

saat ini masih memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian 

Indonesia, baik dari segi jumlah usaha maupun dari segi pertumbuhan ekonomi 

nasional yang dapat diukur dengan Produk Nasional Bruto (PDB) setiap 

tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan 

yang berkelanjutan agar tidak hanya jumlah UMKM yang meningkat, tetapi 

kualitas dan daya saing produk juga terus meningkat. 

Dengan melihat kontribusi UMKM dari Data Dinas Koperasi dan UMKM 

pada tahun 2016 (UKM, 2016), peran UMKM Tidak perlu diragukan lagi dari 

segi sistem perekonomian Nasional. Data tersebut menjelaskan bahwa terjadi 

peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 

57,84% menjadi 60,34%. Tidak hanya itu, UMKM juga turut menyerap tenaga 

kerja dalam negeri. Dalam lima tahun terakhir, angka penyerapan tenaga kerja 
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industri UMKM meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. UMKM tidak hanya 

berkontribusi pada pasar domestik, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar 

terhadap ekspor, hingga mampu menjadikan sektor UMKM sebagai penyangga 

yang sangat kuat bagi pendapatan dan tenaga kerja daerah (Subramanian dan 

Nehru, 2012). (Subramanian, 2012) 

Namun pertumbuhan UMKM yang sangat pesat tidak sebanding dengan 

kemampuannya untuk bersaing dengan usaha lain. Pesatnya perkembangan 

UMKM berdampak pada semakin ketatnya persaingan, persaingan ini seringkali 

megarah pada tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh mengarah pada 

situasi dimana pengeluaran untuk keperluan produksi sama dengan pendapatan 

yang diperoleh. Bahkan dalam kondisi tertentu, industri kecil yang tidak dapat 

bersaing akan melepaskan dirinya dari persaingan komersial. Tantangan terbesar 

yang dihadapi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif, yang tidak 

hanya memperhitungkan operasional usaha, tetapi juga melakukan kegiatan 

ekspansi yang berbasis persaingan global (Zhang dan Ye, 2010). 

Jawa Timur memiliki wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang 

berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi di Jawa Timur. WPPI di Jawa 

Timur meliputi wilayah salah satunya adalah Gresik, kota ini merupakan kota 

yang mengalami perkembangan cukup pesat di sektor industri, dari mulai industri 

rumahan hingga industri yang berskala besar. Hal ini juga didukung oleh 

beberapa industri yang tumbuh disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gresik. Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik memiliki peran yang 

cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik. 

Usaha Rafy fotocopy adalah UMKM yang bergerak dibidang jasa fotocopy. 

UMKM ini memiliki permasalahan dimana pendapatan yang diterima cukup 

banyak tetapi setelah di hitung kembali, pemilik merasa kesulitan karena uang 

yang terkumpul tidak sesuai dengan pendapatan. Rafy fotocopy hanya 

melakukan pencatatan dalam bentuk laporan arus kas, dimana terdapat transaksi 

Pencatatan yang hanya dilakukan dengan menghitung selisih pemasukan dan 

pengeluaran. Dari laporan arus kas tersebut UMKM pemilik Rafy fotocopy 

berpikir dapat melihat keuntungan yang didapatkan, dan dengan didukung 
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asumsi jika pendapatan lebih tinggi dari pada pengeluaran maka kondisi tersebut 

dianggap untung atau profit.  

Laporan arus kas yang di miliki Rafy fotocopy dinilai masih kurang sesuai 

karena terdapat beberapa transaksi yang sebenarnya telah dikeluarkan tetapi tidak 

terhitung atau belum tercatat dalam kegiatan transaksi pelaporan arus kas. Selain 

itu, jika jenis pencatatan keuangan dijalankan terlalu banyak, pemilik khawatir 

akan pengetahuan yang masih belum memahami manfaat dan proses penyusunan 

laporan keuangan. Tidak hanya itu SDM yang dimiliki juga kurang berkompeten 

dalam bidang akuntansi.  

Laporan keuangan nantinya tidak hanya digunakan sebagai pemisahkan  

harta pribadi  dengan harta hasil  usaha, syarat dalam mendapatkan pinjaman 

modal, tetapi dapat sebagai penjelas kemana arah perkembangan UMKM atau 

bisnis lainnya seperti memiliki target di periode berikutnya dalam hal finansial 

(kenaikan omzet dan profit) dapat memberikan informasi target perbandingan 

antara sekarangan dengan target periode berikutnya (dapat dalam bentuk 

presentasi), laporan keuangan juga dapat melihat kondisi saat ini dengan 

melakukan pencatatan dapat melihat pengeluaran dan pemasukan yang terjadi 

dengan detail dari mana terjadinya pengeluaran dan pemasukan, tanpa pemilik 

tahu kondisi saat ini maka untuk kedepannya juga pemilik juga akan kesulitan 

dalam melihat dan mengevaluasi kondisi selanjutnya, dan pastinya saat pemiliki 

memiliki lapran keuangan maka dapat dengan mudah membuat keputusan dalam 

mencapai tujuan awal UMKM.   

Dalam mengembangkan UMKM Indonesia Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) pada rapat 

tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut SAK EMKM tanggal 24 Oktober 2018, 

dan disarankan untuk diterapkan. SAK EMKM bertujuan untuk menstandarkan 

pelaporan keuangan UMMK. Dengan adanya SAK EMKM para pelaku UMKM 

dapat menambah awawasan dalam hal keuangan dan dapat memudahkan dalam 

menyusun laporan keuangan UMKM Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dukungan teori dan penelitian yang 

terkait dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian 
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dengan menerapkan metode pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM di salah 

satu UMKM yang ada di Gresik Jawa Timur. Oleh karena itu peneliti 

mengembangkan judul penelitian “Pemberdayaan UMKM Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM 

Di Masa Pandemi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah diatas, penulis 

dapat mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan tema penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan UMKM Rafy fotocopy? 

2. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM 

Rafy fotocopy? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.   Untuk mengetahui penyusunan Laporan Keuangan Rafy Fotocopy. 

2.   Untuk mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai SAK 

EMKM pada UMKM Rafy fotocopy. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikirian bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang Pemberdayaan Umkm Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm Di Masa 

Pandemi dan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta 

dapat menambah wawasan bagi pembacanya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi UMKM 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan refrensi informasi 

kepada para pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
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Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Emkm Di Masa Pandemi. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

Pemberdayaan Umkm Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan 

Berbasis Sak Emkm Di Masa Pandemi. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan   Umkm   Melalui   

Penerapan   Metode   Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di 

Masa Pandemi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pemberdayaan UMKM 
 

Fundamental yang dimiliki Indonesia saat ini dalam sektor perekonomian 

dinilai kurang membaik, penyerapan yang dilakukan UMKM yang cukup besar 

dapat memberi peluang dalam bersaingan dengan usaha lain yang cenderung 

menggunakan modal besar (capital intensive). Peran UMKM Tidak perlu diragukan 

lagi dari segi penyerapan tenaga kerja industry, berkontribusi pada pasar domestik 

hingga ekspor, serta mampu sebagai penyangga yang sangat kuat bagi pendapatan 

daerah (Sudaryanto, 2011) 

Pada tahun 2017, Data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan peningkatan 

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 57,84% menjadi 

60,34%. Dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri dalam lima tahun terakhir 

meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. 

Meskipun UMKM mampu bertahan dari krisis global, namun pada realitanya 

permasalahan yang dihadapi sangatlah banyak dan berat. Salah satunya 

permasalahan administrasi, menurut Hidayat (2004) menjelaskan bahwa pelaku 

UMKM merasa kesulitan dalam mencatat apa yang terjadi pada kegiatan usahanya. 

Kesulitannya terletak pada aktivitas yang dijalankan dan mengavaluasi hasil yang 

yang dicapai masing-masing UMKM.  

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

a. Definisi dan Klasifikasi UMKM 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, mengenai Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa kriteria digunakan untuk 

mengelompokkan setiap usaha. 

1. Usaha Mikro  

Usaha yang tergolong aproduktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha 

tunggal yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang. Dengan penggunaan modal 

Rp. 0 – Rp 50 juta Rupiah, Omzet per tahun Rp. 0 – Rp. 300 juta Rupiah.  

2. Usaha Kecil  
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Usaha yang tergolong produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan anak usaha atau cabang usaha yang sesuai dengan kriteria 

Undang-Undang. Dengan penggunaan modal Rp. 50 juta Rupiah – Rp 500 juta 

Rupiah, Omzet per tahun Rp. 300 juta Rupiah – Rp. 2.5 Miliar. 

3. Usaha Menengah  

Usaha yang tergolong ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau 

badan usaha yang bukan anak usaha atau cabang usaha yang sesuai dengan kriteria 

Undang-Undang. Dengan penggunaan modal Rp. 500 juta Rupiah – Rp 10 Miliar, 

Omzet per tahun Rp. 2.5 Miliar – Rp. 50 Miliar. 

Kondisi faktual yang khas dilakukan dalam kegiatan usaha memiliki perspektif 

tersendiri, perspektif ini di bagi dalam empat kelompok: 

1. UMKM Sektor Informal, contohnya pedagang kaki lima. 

2. Usaha Mikro, memiliki kemamouan pengrajin, tetapi kurang memiliki jiwa 

kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya.  

3. Usaha Kecil Dinamis, memulai usaha dengan menjalin kemitraan dan 

mengekspor. 

4. Fast Moving Enterprise, usaha dengan memiliki jiwa kewirausahaan dan 

mampu bertransformasi menjadi bisnis yang besar. 

2.3 Akuntansi  

Menurut Thomas Sumarsan (2011:2) akuntansi adalah sebuah seni untuk 

mengumpulkan, megidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta 

aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga didapatkan informasi 

berupa laporan keangan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang 

berkepentingan dan dapat  digunakan untuk pengambilan keputusan.  

Menurut Mulyadi (2010) informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis, 

sebagai berikut. 

1. Informasi Operasional 

Dalam informasi ini menyediakan data mentah untuk informasi akuntansi 

manajemen dan akuntansi keuangan, informasi operasi yang terdapat pada 

usaha jasa antara lain: informasi pembelian, informasi persediaan, informasi 

penggajian, informasi penjualan dll. 

2. Informasi Akuntansi Manajemen  



 

8 
 

Menurut Mulyadi menjelaskan bahwa informasi disajikan dalam tiga fungsi 

manajemen yaitu: (1) perencanaan, (2) implementasi, (3) pengolahan 

informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen. Informasi akuntansi 

yang disajikan untuk pengguna informasi seperti pemilik, dalam bentuk 

misalnya anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan 

persediaan, dll. 

3. Informasi Akuntansi Keuangan  

Menurut IAI (2010) menjelaskan bahwa informasi ini dibuat untuk pengguna 

pengguna seperti investor atau pemilik dan pengguna lainnya, bertujuan 

untuk menginformasikan terkait posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

keuangan dalam suatu usaha serta dapat untuk mengambil keputusan. 

Informasi akuntansi keuangan disajikan dalam bentuk laporan keukangan 

yang terdiri laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca dan laporan perubahan 

ekuitas.  

2.3.1 Laporan Keuangan  

a. Definisi Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah sebuah pencatatan transaksi kegiatan dalam 

sebuah usaha atau indivdu. Laporan keuangan yang perlu dimiliki oleh 

UMKM meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan posisi keuangan (dapat 

disajikan dalam berbagai macam bentuk misalnya, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan atas laporan lain-lain. Laporan keuangan 

SAK EMKM (2016) sebagai berikut: 

2.3.1.1 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan sebuah informasi perubahan historis 

terkait kas dan setara kas, yang menunjukkan perubahan secara terpisah 

dalam akhir periode, antara aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 

(SAK EMKM, 2016). 
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Tabel 2. 1  

Laporan Arus Kas 

 

ENTITAS 

Laporan Arus Kas 

31 Desember 2018 dan 2017 

ASET 

Kas dan Setara Kas  

Kas 

Giro  

Deposito  

Jumlah Kasdan Setara 

Kas  

 

Catat
an 

 

3 

4 

5 

 

201
8 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

2017 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 
 

Piutang Usaha 

Persediaan  

Beban dibayar di muka  

Aset Tetap 

     Akumulasi Penyusutan  

 

 
6 
 
 

7 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

(xx) 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

(xx) 

 
JUMLAH ASET  

 Xxx Xxx 

    

LIABLITAS     
 

Utang Usaha 

Utang Bank 

 

8 

 

Xxx 

Xxx 

 

 

Xxx 

Xxx 

  

JUMLAH  

LIABILITAS  

 
 

 
Xxx 

 

 
Xxx 

 

 
   

 

EKUITAS  
  

Xxx 

 

 

Xxx 
 

Modal  

Saldo Laba (defisit) 

 

9 

 

Xxx 

Xxx 

 

 

Xxx 

Xxx 

 JUMLAH EKUITAS  
 

 Xxx 

 

Xxx 

     
JUMLAH LIABILITAS DAN  

EKUITAS  

  

Xxx 

 

 

Xxx 
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2.3.1.2 Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi menyajikan sebuah informasi terkait penghasilan 

dan beban yang terjadi dalam entitas. Laba seringkali digunakan untuk 

mengukur kinerja atau dasar untuk pengukuran lain, seperti pengembalian 

investasi per lembar saham. Pos-pos yang terdapat laporan laba rugi 

adalah: pendapatan, beban keuangan, beban pajak (SAK EMKM, 2016). 

Tabel 2. 2 

Laporan Laba Rugi 

ENTITAS 

Laporan Laba Rugi  

31 Desember 2018 dan 2017 

PENDAPATAN  

Pendapatan usaha 

Pendapatan lain-lain 

Catatan 

10 

20X8 

Xxx 

Xxx 

20X7 

Xxx 

Xxx 

 

JUMLAH PENDAPATAN 
  

Xxx 
 

Xxx 

BEBAN 

Beban Usaha 

Beban lain-lain 

 
 

11 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

Xxx 

JUMLAH BEBAN   Xxx Xxx 

    
 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  
PENGHASILAN  

  

Xxx 
 

Xxx 

 

Beban Pajak Penghasilan 
 Xxx Xxx 

 

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 
PENGHASILAN 

  

Xxx 

 

Xxx 

2.3.1.3 Neraca  

Neraca adalah laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode 

yang menunjukkan laporan arus kas pada akhir periode. Pos yang terdapat 

dalam neraca adalah: kas dan setara kas, asaet tidak berwujud, utang usaha 

dan piutang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, 

ekuitas. (SAK EMKM, 2016). 
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Tabel 2. 3  

Neraca 

Kewajiban & Modal 

Aset 

Kas 

Piutang Dagang 

Perlengkapan 

Kantor 

Sewa Dibayar 

Dimuka  

JUMLAH  

 
 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Kewajiban  

Kewajiban Lancar 

Hutang Dagang 

Gaji  

JUMLAH  

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Aset Tetap  

Peralatan  

Tanah  

Gedung 

Akm peny. Gedung 

JUMLAH  

 

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

 

Ekuitas  

Modal  

JUMLAH  

 

 

 Xxx 

Xxx 

Jumlah Aset                 Xxx Jumlah Kewajiban 
dan Modal  

 

Xxx 

 

2.3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang 

melaporkan perubahan investasi pemilik dalam usahanya pada periode 

tertentu. Komponen dasar ekuitas pemilik adalah modal disetor dan laba 

ditahan. Saldo laba termasuk kumulatif dari laba usaha yang telah ditahan 

di usaha. Laporan perubahan ekuitas disusun untuk menyajikan setiap 

komponen ekuitas yang mengalami penurunan maupun kenaikan seperti 

saldo awal, modal disetor, dan prive atau pembagian deviden atas pemegang 

usaha. 
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Tabel 2. 4 

Lapopran Perubahan Ekuitas 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Kegunaan Laporan Keuangan  

Menurut Suharli (2006:3) terdapat lima kegunaan laporan keuangan, 

antara lain. 

1) Laporan keuangan digunakan sebagai Penyediaan informasi ekonomis 

dalam usaha untuk mengambil keputusan yang tepat misalnya, investasi 

ataupun pinjaman. 

2) Laporan keuangan digunakan sebagai media komunikasi bisnis anatara 

manajemen dan pengguna eksternal terkait posisi keuangan, perubahan 

posisi keuangan, laba rugi, neraca dan arus kas. 

3) Laporan keuangan dapat menjadi potret yang dapat diandalkan mengenai 

kemampuan menghasilkan laba dan arus kas dalam sebuah usaha.  

4) Laporan keuangan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik usaha, untuk mengetahui kondisi usaha 

mengalami kemajuan atau kemunduran dengan cara membandingkan 

dengan usaha lain pada industri sejenis. 

Karyawati (2012:11) menjelaskan bahwa pembukuan yang baik harus 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi yang 

dibutuhkan. pembukuan harus dirancang sesuai dengan informasi keuangan 

yang dicapai, informasi keuangan yang dibutuhkan usaha skala kecil pada 

umumnya membutuhkan informasi untuk mengetahui apakah usaha yang 

dilakukan menghasilkan laba atau tidak, dan informasi mengenai aset, 

Entitas  

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

APRIL - JUNI 2021 

Modal awal 

Laba setelah pajak 

 

xxx 

xxx 

Prive 

Penambahana modal bulan juni 

xxx  

xxx 

Modal akhir  xxx 
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liabilitas, dan ekuitas usaha. Secara garis besar terdapat tiga manfaat bagi 

pemilik usaha maupun pihak eksternal dalam melakukan pembukuan, sebagai 

berikut : 

a. Mempermudah pelaksanaan usaha  

Pembukuan merupakan bagiani dari administrasi suatu usaha. Salah 

satunya, mempermudah pelaksanaan usaha. Dalam usaha skala kecil 

administrasi keuangan merupakan administrasi yang lebih penting 

dibandingkan administrasi lainya.  

b. Kejelasan arah perkembangan 

Perkembangan dalam sebuah usaha adalah tanggung jawab para 

pemilik usaha yang membutuhkan pandangan yang selalu terdepan dan 

terupdate, pemilik usaha dituntut untuk dapat melihat peluang agar bisa 

memperbaiki usahanya dengan cara melakukan perluasan dan 

peningkatan mutu dalam sebuah usaha. Misalnya, UMKM Rafy fotocopy 

memiliki goals financial di tahun depan dengan perhitungan penghasilan 

bersih mencapai 250juta dalam setahun. Jika pemiliki usaha tidak 

memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar, maka pemilik 

akan merasa kesulitan dalam pencapaian goals financial tersebut dan 

dampak untuk kedepannya pemilik juga tidak akan bisa berkembang 

dengan perjalanan usahanya yang stagnant. 

c. Mengetahui kondisi saat ini 

Melalui kondisi atau gambaran saat ini pemilik akan memiliki 

bayangan atau imajinasi terkait dengan keadaan. Misal, jika pemilik 

UMKM Rafy fotocopy memiliki laporan keuangan dan ingin mengetahui 

apakah usahanya sedang mengalami kerugian atau keuntungan maka 

dapat dilihat dari laporan keuangan laba rugi. Dengan melihat kondisi 

tersebut pemilik bisa menentukan keberlanjutan usahanya ataukah 

menutup atau meneruskan usahanya. Dengan adanya laporan keuangan 

maka bukti pendukung untuk pemilik mengambil keputusan terlihat jelas 

dan detail tidak hanya by feeling saja. 
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d. Bahan evaluasi 

Dari laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

sebuah usaha, dimana pemilik dapat melihat kejelasan permasalahan dan 

juga solusi. Misalnya, UMKM Rafy fotocopy terjadi kemunduran usaha, 

maka pemilik bisa mendeteksi penyebab kemunduran dan juga solusi 

untuk manggulangi kemunduran usahanya. Jika pemilik melakukan 

evaluasi ini berjalan dengan maksimal tentu untuk kebijakan selanjutnya 

akan jauh lebih mudah dan berjalan lancar. 

e. Perencanaan yang lebih efektif  

Pembumbukuan yang baik akan memudahkan usaha dalam 

melakukan perencanaan kedepannya, dengan mengetahui volume usaha 

pada periode tertentu usahas dapat menganalisis kemampuan dan 

kelemahannya untuk mengembangkan usaha pada masa mendatang. 

f. Pemeriksaan dari pihak luar 

Usaha yang semakin besar menyebabkan usaha tidak dapat dapat 

terhindar dari luar lingkungan misalnya masalah perpajakan. Selain itu, 

untuk mengajukan pinjaman kepada bank biasanya diperlukan 

pembukuan berupa laporan keuangan usaha.  

2.3.3 Pemahaman Akuntansi  

Pemahaman setiap individu mengenai akuntansi berbeda satu sama lain, 

perbedaan disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Pemberian Informasi dan Sosialisasi  

Menurut Hadiyah Fitriyah (2006) menjelaskan bahwa pelatihan 

dapat menghasilkan peningkatan profesionoal dalam manajemen. Hasil 

penelitian terdahulu Handayani (2011) pelatihan akuntansi yang pernah 

dimiliki pemilik berpengaruh signifikan dalam penggunaan informasi 

akuntansi, semakin banyak pelatihan yang diikuti maka semakin baik pula 

dalam menerapkan informasi akuntansi dalam usahanya. Pelatihan seputar 
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akuntansi sangat menentukan seberapa baik kemampuan seorang pemilik 

atau pemimpin usaha terhadap teknis akuntansi.  

2. Latar Belakang Pendidikan  

Menurut widiyanti (2013) menjelaskan bahwa proses belajar 

akuntansi dapat berpengaruh dengan meningkatkan pengetahuan 

akuntansi dan penerapan langsung dalam usahanya. Rudiantoro dan 

Siregar (2012) menjelaskan bahwa latar belakang pengusaha UMKM 

dapat mempengaruhi persepsi tentang pentingnya pembukuan dan 

pelaporan keuangan dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha.  

3. Ukuran Usaha 

Skala usaha berpengaruh signifikan terhadap pennyediaan informasi 

akuntansi. semakin besar usaha, maka semakin kompleks kebutuhan usaha 

akan informasi yang dibutuhkan. Tingkatan informasi yang disediakan 

tergantung pada skala usaha. Apabila skala usaha mengalami peningkatan, 

maka proporsi usaha dalam penyediaan informasi akuntansi juga 

mengalami peningkatan. Menurut Holmes dan Nicholls (1998) 

mendefinisikan ukuran usaha atau skala usaha adalah kemampuan usaha 

dalam mengelola usahanya dengan melihat total aset, jumlah karyawan, 

dan liabilitas, serta ekuitas dalam satu periode akuntansi. 

4. Lama Usaha  

Umur usaha adalah lamanya usaha dalam beroperasi. Semakin lama 

usaha beroperasi, maka kebutuhan informasi juga semakin kompleks. 

Perkembanganlah yang menuntut pemilik untuk dapat menyesuaikan 

dengan kondisi. 

5. Pengalaman dalam penggunaan Informasi Akuntansi  

Menurut pinasti (2007:325) menjelaskan bahwa persepsi negatif 

terhadap informasi akuntansi diduga didasarkan pada gambaran yang 

bukan berasal dari pengalaman pemilik usaha dalam menyelenggara dan 

penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian Pinasti (2007:330) 

menjelaskan bahwa pengalaman dalam informasi akuntansi yang diukur 
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dengan penyelenggaraan dan penggunaan informasi berpengaruh terhadap 

persepsi pemilik usaha atas informasi akuntansi. 

2.4 ED SAK EMKM  

ED SAK EMKM dibuat untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan entitas 

mikro, kecil dan menengah. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usahan Mikro, 

Kecil dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan 

dapat memberikan rentang kuantitatif EMKM (Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah). ED SAK ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum 

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

EMKM diberlakukan secara efektif pada tahun 2008 tanggal 1 Januari. Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Exposure Draft Standar Akuntansi 

Keuangan Entittas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM) dalam 

rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh 

perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak 

lainnya.  

ED SAK EMKM diterapkan oleh entitas yang memenuhi kriteria usaha mikro, 

kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 terkait 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik 

yang signifikan di sektor jasa keuangan dapat menerapkan ED SAK EMKM jika 

diizinkan oleh otoritas keuangan.  

 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan  

 

Tabel 2. 5 

Hasil Penelitian yang Relevan 

No. Nama/tahun Judul 
Metode 

penelitian 
Hasil penelitian 
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1

. 

Nurlaila, 2018. E- 

Jurnal, 

Universitas Islam 

Negri Maulana 

Malik Ibrahim 

Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah (SAK 

EMKM) pada Sukma 

Cipto Ceramic Dinoyo 

Malang 

Kualitatif 

Sukma Cipta Ceramic 

belum menerapkan 

SAK EMKM karena 

masih memahami 

SAK EMKM serta 

keterbatasan waktu 

dan SDM serta belum 

ada tenaga akuntansi 

yang profesional pada 

Sukma Cipta Ceramic 

 

 

2 

Ari Nurul Fatimah, 

2017. E-

Jurnal,Universitas 

Gajah Mada 

Analisis Penerapan 

Lima Usaha Kecil 

Dalam Impelemntasi 

SAK EMKM Di 

Kabupaten Purworejo 
Kualitatif 

Dari kelima usaha 

tersebut hanya ada dua 

yang siap untuk 

menerapkan SAK 

EMKM pada 

usahanya dan tiga 

lainya belum siap 

menerapkan SAK 

EMKM pada usahnya 

 

 

3 

Supriyanti, 2017. 

E-Jurnal, 

Universitas 

Komputer 

Indonesia 

Model perencanaan 

laporan keuangan 

UMKM berbasis SAK 

EMKM pada budidaya 

perikanan Kota 

Majalaya 

Kualitatif 

Pelaku budidaya 

pembesaran perikanan 

ini tidak memiliki 

pencatatan akuntansi 

yang belum sesuai 

dengan standar 

akuntansi yang 

berlaku. 
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4 

Ayu Marsa Devany, 

2017. Jurnal Ilmiah, 

Universitas 

Brawijaya Vol. 6 

No.1 

Analisis 

Kebermanfaatan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Yang Dapat 

Menghasilkan laporan 

Keuangan Berdasarkan 

Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah (SAK 

EMKM) pada UMK 

dengan Omzet Kecil 

(Studi kasus pada 

UMKM ARA) 

Kualitatif 

Sistem yang 

menghasilkan 

laporan keuangan 

berdasarkan SAK 

EMMKM untuk 

UMKM ARA belum 

diperlukan 

 

 

5 

 

Bellamita 

Padmandari, 2017. 

E-Jurnal, 

Universitas 

Airlangga 

 

Pemahaman Pelaku 

UMKM Batik di 

Surabaya TERHADAP 

Kerangka ED SAK 

EMKM Kualitatif 

Didapatkan reaksi 

positif terhadap 

standar baru dari 

ketiga informan 

meskipun 

satu diantara tiga 

informan tidak 

bersedia untuk 

menerapkan ED SAK 

EMKM pada 

pembukuannya 

 

 

6 

Shonhadji N. & 

Djuwito D. 2017. 

E-Jurnal, STIE 

Perbanas Surabaya 

Penerapan penyusunan 

laporan keuangan pada 

Usaha Kecil, 

Menengah berdasarkan 

SAK EMKM di 

Surabaya 

Kualitatif 

Para Pelaku UMKM 

DI Surabaya masih 

belum menerapkan 

pembukuan yang 

terstruktur dalam 

laporan keuangan 

yang baik dan sesuai 

dengan SAK EMKM 

 

7 

 

 

 

Ni Komang 

Ismadewi, 2017. 

Penyusunan laporan 

keuangan sesuai 

 

Kualitatif 
Belum menerapkan 

laporan keuangan 
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8 

Moch Nasikin 

(2016) 

Praktek Penyusunan 

Laporan Keuangan pada 

UMKM Kuliner di 

UMKM Ishokuiki Kota 

Tuban 

Kualitatif UMKM Ishokuiki tidak 

mengetahui pentingnya 

penyusunan laporan 

keuangan di dalam 

sebuah usaha atau 

organisasi, karena 

pemilik UMKM 

merasa masih belum 

memamhami manfaat 

dan lemahnya 

pengetahuan tentang 

proses pencatatan 

laporan keuangan. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini kerangka pikir meliputi: 

   

 

  
UMKM Rafy Fotocopy 

 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

Praktek Penggunaan Laporan 

Keuangan UMKM Rafy Fotocopy 

Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai 

dengan SAK EMKM 

Tabel 2. 6 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Jenis penelitian ini menggunakan natural observation yaitu penelitian yang 

hanya sekedar mengamati dan tidak melakukan intraksi apapun dengan objek yang 

diteliti atau melakukan observasi secara menyeluruh pada sebuah objek tanpa 

mengubahnya sedikitpun. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung tentang proses pemberdayaan UMKM berbasis SAK EMKM. 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan bentuk penelitian yang mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau 

setting sosial dengan cara mengumpulkan data usaha atau organisasi, dimana fakta 

tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis hingga dapat menjadi sebuah 

kesimpulan dan memberikan saran terkait judul penelitian pemberdayaan UMKM 

Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM 

Di masa Pandemi. 

3.2 Obyek dan Waktu Penelitian   

Obyek penelitian ini dilakukan pada UMKM Rafy Fotocopy. UMKM Rafy 

Fotocopy didirikan sejak tahun 2019. UMKM Rafy Fotocopy berlokasi di Jl. Sunan 

Giri Gg. XIII, Kebomas Ngipik, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

Adapun dilakukan penelitian di Rafy fotocopy dikarenakan letaknya yang strategis 

serta permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan studi akademik peneliti.  

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, yaitu pada bulan Mei – Agustus 

2021. Pelaksanaan ini didasari pertimbangan peneliti dalam untuk dapat 

memfokuskan diri dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. 

3.3 Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan melakukan berbagai pertimbangan 

tertentu atau penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar 

dapat mengambil sample sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti dalam penelitian 

ini mengambil sample pemilik dan karyawan UMKM Rafy fotocopy. 
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3.4 Sumber Data dan Informan  

3.4.1 Sumber Data 

Data adalah sebuah fakta dan angka yang dijadikan bahan dalam menyusun 

suatu informasi (Suharsimi Ariakunto, 2002:96). Menurut Dempsey (2002:96), 

data dapat menjadi materi mentah untuk membuat laporan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan sifat, sumber data dan 

informan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan sumber 

data data primer dan sekunder. Menurut Umar Husein (2008:99-100) data primer 

dan data sekunder sebagai berikut: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian, data primer biasa disebut dengan data asli atau 

data baru, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari UMKM Rafy 

Fotocopy dalam bentuk laporan keuangan dan bukti transaksi. Data-data primer 

di dapat peneliti melalui : 

1) Wawancara tentang proses pencatatan transaksi keuangan UMKM. 

2) Observasi terhadap kegiatan UMKM. 

3) Dokumentasi dengan cara melihat dan  menganilis dokumen-dokumen 

UMKM 

b. Data sekunder, adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder 

merupakan data penelitian yang didapatkan langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data ini secara umum berupa data 

statistik, ataupun keterangan-keterangan dan publikasi lainnya serta bahan- 

bahan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Data-data 

sekunder didapat peneliti melalui: 

1)  Profil UMKM Rafy Fotocopy 

2)  Data kepustakaan (buku-buku refrensi) 
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3.4.2 Informan 

Penelitian ini membutuhkan informan untuk memberi keterangan terkait 

permasalahn yang dibahas dalam penelitian. Terdapat dua informan dalam 

penelitian ini, di anataranya: 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Mamik, 2015: 103). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 

 Tahap awal sebelum peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara 

kepada seseorang atau informan, peneliti melakukan observasi. Dengan adanya 

observasi membuat peneliti lebih mengetahui projek, kondisi dan bagaiaman 

terjadinya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan UMKM Rafy Fotocopy. 

3.5.2 Wawancara 

 Wawancara adalah bagian dari teknik yang digunakan peneliti dimana 

informasi yang diperoleh dengan melanjutkan teknik pengamatan yaitu 

wawancara atau dengan menanyai informan. Dalam hal ini wawancara dengan 

pihak UMKM Rafy Fotocopy guna menghasilkan informasi yang mampu 

menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan terkait dengan laporan keuangan yang dijalankan oleh UMKM 

selama ini maupun menyangkut transaksi-transaksi yang terjadi yang 

mempengaruhi laporan keuangan usaha yang bertujuan untuk menyakinkan 

validitas data yang dibutuhkan. Serta pertanyaan mengenai pengetahuan UMKM 

No. Nama Jabatan 

1

. 

Ibu Neni Pemilik Toko Rafy Fotocopy 

2

. 

Putri Nur Citra Sari Karyawan 

Tabel 3. 1 

Informan dan Penelitian 
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tentang laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah (SAK EMKM). 

a. Wawancara terencana-terstruktur 

Adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini 

peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman 

pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. 

b. Wawancara terencana-tidak terstruktur 

Adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang 

mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku 

c. Wawancara bebas. 

Adalah wawancara yang berlangsung secara alami, tidak terikat atau diatur 

oleh suatu pedoman atau oleh suatu format yang baku. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan 

wawancara secara terencana-terstruktur karena sebelum melakukan wawancara 

peneliti membuat instrument pedoman wawancara terlebih dahulu kemudian 

menggunakan pedoman tersebut untuk mewawancarai narasumber. Metode 

wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa Penerapan Metode 

Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Rafy Fotocopy 

serta kegiatan apa saja yang dilakukan oleh UMKM Rafy Fotocopy. Pada metode 

wawancara ini peneliti mendapatkan data berupa laporan pencatatan keuangan 

UMKM Rafy Fotocopy serta beberapa transaksi yang berkaitan dengan penelitian. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah bagian dari teknik yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini seperti observasi dan wawancara. Dokumntasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan menganilisi 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Terkait bukti-bukti transaksi 

aktifitas usaha, baik berupa penjualan, penggajian, daftar aset, persediaan maupun 

biaya-biaya yang dikeluarkan 
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3.6 Uji Keabsahan Data  

  Terdapat empat uji keabsahan data dalam penelitain kualitatif yaitu uji 

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reabilitas), dan confirmability (objektivitas). Dalam kualitatif uji credibility atau 

Kredibilitas menggunakan beberapa konsep anatar lain:  

1. Perpanjangan Pengamatan  

Dengan melakukan konsep perpanjangan pengamatan, maka peneliti 

kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara dengan informan atau 

sumber data yang pernah ditemui maupun baru. Dengan konsep ini hubungan 

peneliti dengan informan akan semakin akrab, semakin terbuka, saling 

mempercayai sehingga informasi atau data yang didapatkan jelas tidak ada 

yang disembunyikan. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji 

kredibilitas data, peneliti difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. 

Jika setelah dilakukan croos check data sudah valid berarti data tersebut 

kredibel, dan waktu perpanjangan waktu dapat diakhiri. 

2. Peningkatan Ketekunan  

 Dengan konsep ini peneliti melakukan croos check keakuratan data, selain 

itu peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan tersistem. 

3. Triangulasi  

Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, triangulasi 

bukan utnuk mencari kebenaran terkait beberapa fenomena yang ada dalam 

penelitian, tetapi untuk meningkatkan pemahaman paeneliti terhadap apa yang 

telah di temukan dalam penelitian (Mamik, 2015:110). 

Triangulasi adalah sebuauh teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu informasi diluar data penelititian, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data, yaitu: 

a. Triangulasi Sumber Data, dengan membandingkan kebenaran informasi 

melalui sumber yang berbeda. Contohnya, membandingkal hasil 

pengamatan dengan wawancara perbandingan antara apa yang di katakan 

informan lain (umum) dengan yang dikatakan informan internal, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.  
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b. Triangulasi Metode, dengan melakukan perbandingan informasi atau data 

dengan cara yang berbeda untuk mendapakan data yang sama. 

pelaksanaanya melalui wawancara, observasi, dan survei.  

c. Triangulasi Waktu, melakukan pengecekan data dengan kondisi dan waktu 

yang berbeda. Sebab waktu dapat mempengaruhi psikolog responden 

Ketika dimintai informasi terkait hal yang diteliti.  

4. Analisis Kasus Negatif 

 Dalam analisis ini peneliti mencari kasus negatif yang tidak sesuai dengan 

hasil penelitian. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan 

temuan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi jika masih 

mendapatkan data-data yang bertetangan dengan temua, maka peneliti 

mungkin akan merubah temuannya.  

5. Menggunakan Bahan Refrensi  

Refrensi yang digunakan peneliti adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, misalnya data yang telah 

ditemukan dengan adanya rekaman wawancara, dokumentasi berufa foto, alat 

rekam suara. Bukti pendukung seperti ini sangat diperlukan untuk mendukung 

kredibilitas dta yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga menjadi lebih 

terpercaya.  

6. Member Check  

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari 

sumber informan, member check ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data, jadi 

informasi yang diperoleh yang nantinya peneliti membuat penulisan laporan 

menjadi sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.  

 

3.7 Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mensintesiskan, menemukan apa 

yang berkaitan dengan fenomena penelitian dan memutuskan apa yang dapat 

disampaikan kepada peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut, 

Miles dan Huberman (2984), menjelaskan terdapat tiga teknik analisis data 
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kualitatif selama dilapangan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data hasil penelitian 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai data-data yang berkaitan 

tentang Pemberdayaan UMKM Melalui Penerapan Metode Pencatatan Laporan 

Keuangan Berbasis SAK EMKM Di Masa Pandemi.  

2. Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memeberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data terkait 

dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan UMKM Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di Masa 

Pandemi. 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Kegiatan ini bermaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan dan atau perbedaan. Dalam hal ini setelah 

peneliti menganalisis hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari berbagai 

informasi terkait Pemberdayaan UMKM Melalui Penerapan Metode Pencatatan 

Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di Masa Pandemi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, 

berikut penjelasan singkat: 

1. Deskriptif, metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, 

menyusun, dan menginterpretasikan sehingga memberikan keterangan ynag 

lengkap bagi masalah yang dihadapi. 

2. Komparatif, metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori 

atau data-data yang ada dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dengan praktik 

yang terjadi pada UMKM Rafy Fotocopy, selanjutnya mengambil kesimpulan 

dari hasil perbandingan. 
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Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan 

data dalam bentuk matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk 

lainnya. Analisis data dilakuakn secara terbatas pada teknik pengolahan datanya 

yang kemudian peneliti melakukan penguaian dan penafsiran. Teknik analisis data 

kualitatif digunakan peneliti dalam mengelola dan menganalisis dan sehingga dapat 

memberikan deskripsi atas uraian informasi mengenai rancangan penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

pada laporan keuangan UMKM Rafy Fotocopy. Berikut analisis yang digunakan 

sebagai berikut: 

1) Menganilisis kegiatan operasional dan pengoalahan keuangan UMKM Rafy 

Fotocopy 

2) Menganilisis penyusunan laporan keuangan yang ada pada UMKM Rafy 

Fotocopy melalui proses : 

a. Pengakuan, adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi 

keuangan atau laporan laba rugi. 

b. Pengukuran, dengan menggunakan biaya historis dan nilai wajar. 

c. Penyajian,  menyajikan  secara  wajar,  kepatuhan  terhadap  SAK EMKM, 

kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, dan konsistensi penyajian
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Objek 

Rafy fotocopy adalah usaha milik perseorangan yang didirikan pada tahun 

2019 oleh ibu Neni. Berdirinya usaha ini dipelopori oleh ibu Neni dan bapak Iwan 

suami dari ibu Neni. Dalam hal berwirausaha, disamping dapat membantu dalam 

hal pendapatan keluarga juga dapat membuka peluang kerja di masyarakat luas. 

Saat ini dalam menjalankan usahanya ibu Neni di bantu oleh karyawannya dalam 

hal pengelolaan fotocopy. Rafy fotocopy adalah   usaha   yang   bergerak   dalam   

bidang   jasa, awalnya   hanya menyediakan jasa fotocopy dan jual ATK.  Seiring 

berjalannya waktu dengan melihat peningkatan pendapatan yang dihasilkan setiap 

harinya akhirnya ibu Neni menambah persediaan di toko dengan menambah 

persediaan kebutuhan masyarakat seperti minuman dan berjualan rokok. Sehingga 

banyak customer yang tidak hanya membawa pulang hasil fotocopy atau Atk tetapi 

juga minuman atau rokok. 

Mayoritas pelanggan Rafy fotocopy adalah pelajar, mahasiswa, pegawai 

kantor, dan masyarakat umum lainnya karena memang tempat yang stategis 

membuat toko Rafy fotocopy selalu ramai. Jasa fotocopy dan Atk ini sangat 

dibutuhkan oleh semua kalangan.  UMKM Rafy fotocopy menggunakan sistem 

pelayanan yang pada umumnya. Pelayanan dilakukan setiap hari (senin – 

Minggu) dan pelayanan juga dilakukan melalui media sosial seperti whatsapp. 

UMKM Rafy fotocopy hanya memiliki 1 orang karyawan. 

Strategi penawaran yang dijalankan Rafy fotocopy saat pembukaan diawali   

dengan   memberlakukan   promo   harga   yang   lebih   murah. Selanjutnya untuk 

membuat usaha Rafy fotocopy menjadi seimbang dengan pasar, pemilik 

meningkatkan penawaran untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen dengan 

memberlakukan diskon harga dengan ketentuan yang berlaku. 

4.1.2 Letak Geografis 
 

UMKM Rafy Fotocopy berlokasi di Jl. Sunan Giri Gg. XIII, Kebomas 

Ngipik, Kec.  Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.  Rafy fotocopy



 

29 
 

bertempat dipinggir jalan utama keluar masuk gang XIII, jika keluar gang XIII +/- 

50m maka terdapat jalan utama menuju Sunan Giri. Adapun luas ruko yang di 

tempati Rafy fotocopy No. 8 dengan luas 3x4m2. 

4.1.3 Struktur Organisasi dan VISI MISI UMKM Rafy fotocopy 

Adapun visi dan misi dari UMKM Rafy fotocopy yaitu: 

Visi: Menjadi mitra yang amanah dan nyaman untuk pelanggan. 

Misi: Memberikan layanan sebaik mungkin dan terlngkap. 

Struktur organisasi yang ada dalam usaha Rafy fotocopy tidak tertulis dan 

sangat sederhana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik 

usaha dapat peneliti gambarkan struktur organisasi UMKM Rafy fotocopy berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik 

 

(Sumber Hasil Wawancara 2021) 

Pendeskripsian tugas: 

a.   Pemilik (owner) 

• Bertanggung jawab langsung atas usahanya. 

• Melakakukan pengawasan setiap aktivitas usahanya. 

• Pemegang penuh atas keputusan yang diambil. 

• Pengelola kas 

• Membuat  laporan  keuangan  (dalam  hal  ini  menurut  versi pemilik) 

• Melakukan perencanaan mengenai langkah strategi dalam pelayanan dan 

penawaran produk ke kalangan customer.  

b.   Karyawan 

• Bertanggung jawab saat jam operasional 

Pemilik 

Ibu Neni 

Karyawan 

Tabel 4. 1 

Organisasi Rafy 
fotocopy 
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• Beperan sebagai kasir 

• Melakukan pencatatan penjualan 

• Melakukan pelayanan terhadap pelanggan dan sebagai pelaksana 

operasional. 

• Memberi masukan kepada pemilik dalam hal kekurangan yang terjadi di 

toko. 

4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

4.2.1 Data Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Rafy fotocopy 

Didapatkan hasil dari wawancara bersama pemilik UMKM Rafy fotocopy 

bahwa Ibu Neni adalah seorang pebisnis UMKM pemula yang baru merintis 

sebuah bisnis yang semuannya masih dikerjakan sendiri secara manual dalam 

bidang jasa, pemilik memiliki permasalahan dimana pendapatan yang diperoleh 

dari usaha cukup banyak tetapi jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan 

jumlah pendapatan. Pemilik selalu melakukan pencatatan laporan transaksi, 

didapati jumlah   uang   yang diterima selalu minus dan tidak sesuai dengan laporan 

transaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Hasil Wawancara 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara Bersama karyawan UMKM Rafy fotocopy 

menjelaskan bahwa penjuala yang dilakukan selalu ada dan lancar serta pendapatan 

juga dinilai selalu banyak. Laporan transaksi yang dilakukan pemilik UMKM Rafy 

fotocopy hanya dalam bentuk laporan arus kas terkait dengan transaksi pemasukan 

Gambar 4. 1 

Pencatatan Kegiatan Transaksi 
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dan pengeluaran dari usahanya. Namun laporan arus kas yang di miliki Rafy 

fotocopy dinilai masih kurang sesuai   karena   terdapat   beberapa   transaksi   yang   

sebenarnya   telah dikeluarkan tetapi tidak terhitung atau belum tercatat dalam 

kegiatan transaksi pelaporan arus kas, yang menjadikan laporan arus kas yang 

dimiliki masih kurang efektif dan relevan untuk digunakan. 

Gambar 4. 2  

Laporan Arus Kas Rafy fotocopy 

 

(Sumber Hasil Wawancara 2021) 

Dari laporan arus kas yang dimiliki Rafy fotocopy pemilik berpikir dapat 

melihat keuntungan yang didapatkan, dan dengan didukung asumsi jika pendapatan 

lebih tinggi dari pada pengeluaran maka kondisi tersebut dianggap untung atau 

profit. 

Pemilik mengungkapkan bahwa sebelumnya telah mengetahui laporan 

keuangan selain arus kas yang dimiliki saat ini, yaitu laba rugi dan neraca. Tetapi 

pemilik merasa kesulitan dalam hal pemahaman penggunaan fitur, mengiput dan 

juga membaca data dalam laporan keuangan. Karena terkait dengan situasi, pemilik 

merasa hanya memerlukan menggunakan arus kas yang dirasa penting dan mudah 

diterapkan dalam usahanya. 
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4.2.2 Data Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM 

Dari permasalahan diatas sekaligus sebagai objek penelitian maka peneliti 

membantu dalam pembuatkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang 

berlaku yaitu sesuai dengan SAK EMKM yag didasari dari transaksi-transaksi  

yang  terjadi  pada  UMKM  Rafy  fotocopy,  sekaligus untuk menganalisis 

keefektivan dalam penggunaan laporan keuangan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan usahanya. 

Berdasarkan penjualan yang dilakukan oleh pemilik UMKM Rafy fotocopy 

dapat dilihat bahwa selama Quartal II bulan April hingga Juni tahun 2021 

memperoleh pendapatan sebesar Rp. 13.950.000, setiap  pendapatan  yang  

diperoleh  dicataat  sebagai  pendapatan  usaha. Karena pemilik Rafy fotocopy tidak 

pernah melakukan melakukan pencatatan penyusutan aktiva tetap dalam akhir 

periode. Pembelian persediaan sebesar Rp.  800.000,  gaji  satu  karyawan  yang  

dibayarkan selama bulan April hingga Juni adalah sebesar Rp. 2.700.000, biaya air, 

listrik dan kuota internet selama bulan April sampai Juni Rp.  675.000. Dengan 

keterangan (listrik: 100.000, kuota internet: 75.000, air: 50.000), sewa bangunan 

dalam tiga bulan Rp. 1.800.000. berdasarkan pencatatan yang dilakukan pemilik 

Rafy fotocopy, jumlah pengeluaran yang terjadi bulan April – Juni sebesar Rp. 

5.975.000 angka ini diperoleh dari total beban operasional selama triwulan. 

Sedangkan keuntungan Rafy fotocopy diperoleh dari pendapatan sebesar Rp. 

13.950.000 dikurangi dengan total beban operasional Rp.  5.975.000, sehingga Rafy 

Fotocopy memperoleh laba sebesar Rp. 7.975.000 dalam bulan April – Juni. 

Perhitungan ini saat pemilik belum menerapkan laporan keuangan sesuai standar 

yang berlaku. Pada tanggal 27 Agustus 2021 peneliti kembali ke lapangan untuk 

mencari data atau informasi terkait transaksi keuangan dalam bulan April hingga 

Juni 2020, data yang diperoleh tidak jauh beda dengan tahun 2021 hanya terdapat 

selisih akun. 
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1. Harga Pokok Penjualan  

Diakui sebagai biaya yang timbuk akibat memproduksi suatu barang dan dijual 

dalam kegiatan bisnis meliputi, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead. Hpp secara sederhana adalah biaya penjualan. Komponen dari 

Harga Pokok Penjualan diantaranya: 

a. Persediaan Awal Barang Dagang, adalah persediaan barang dagang yang 

tersedia sejak awal periode. 

b. Persediaan Akhir Barang Dagang, adalah persediaan yang tersedia di akhir 

periode. 

c. Pembelian Bersih, adalah jumlah seluruh pembelian barang dagang baik 

secara tunai maupun kredit, ditambah dengan biaya angut pembelian dan 

dikurangi dengan potongan pembelian atau retur pembelian yang terjadi 

oleh perusahaan dagang.  

Tabel 4. 2  
Harga Pokok Penjualan 

RAFY FOTOCOPY  

Harga Pokok Penjualan 

APRIL - JUNI 2021 

  2021 

  

2020 

Persediaan 

Barang Awal 
  Rp 3.510.000   Rp 2.570.000 

Pembelian Rp 4.421.250   Rp 4.550.000   

Beban Angkut 
Pembelian 

Rp      70.000   Rp    150.000   

  Rp 4.491.250   Rp 4.700.000  

Return 
Pembelian 

Rp              -   Rp             -   

Potongan 
Pembelian 

Rp              -   Rp             -   

  Rp              -   Rp           -  

Pembelian 
Bersih 

  Rp 4.491.250   Rp 4.700.000 

Barang Yang 
Tersedia Untuk 
Dijual 

  Rp 8.001.250   Rp 7.270.000 

Persediaan 
Akhir 

  Rp 1.911.000   Rp 1.275.000 
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Harga Pokok 
Penjualan 

  Rp 6.090.250   Rp 5.995.000 

Sumber: Data Olahan Peneliti 

2. Laporan Laba Rugi  

Laporan yang mencerminkakn aktivitas operasional usaha, laporan laba rugi 

menyajikan rincian informasi tentang pengasilan, beban, laba dan rugi usaha 

pada periode akuntansi tertentu. Kelompok akun yang terdapat pada laporan 

laba rugi yaitu meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, beban 

operasional, pendapatan diluar operasional dan pendapatan lainnya.  

Tabel 4. 3  
Laporan Laba Rugi 

RAFY FOTOCOPY  

LAPORAN LABA RUGI  

APRIL - JUNI 2021 

      2021 

  

  2020 

Pendapatan      

  Pendapatan Rafy fotocopy    Rp     15.950.000     Rp       12.750.000  

  Harga Pokok Penjualan    -Rp      6.090.250     Rp       (5.995.000) 

  Laba Bruto     Rp       9.859.750     Rp         6.755.000  

Beban Operasional:     

  Beban gaji    Rp   2.700.000     Rp    1.800.000    

  Beban sewa ruko   Rp   1.800.000     Rp    1.800.000    

  

Beban listrik, air & paket 

internet 
 Rp       675.000  

  
 Rp      675.000  

  

  Beban perlengkapan   Rp   2.500.000     Rp    1.275.000    

  

Beban penyusutan 

peralatan 
 Rp       656.250     Rp      625.000  

  

  Beban toko lain-lain  Rp         50.000     Rp                 -    

  Jumlah beban    -Rp      8.381.250     Rp       (6.175.000) 

           

Laba sebelum pajak     Rp       1.478.500     Rp            580.000  

Pajak     Rp                        -      

Laba setelah pajak     Rp       1.478.500     Rp            580.000  

Sumber: Data Olahan Peneliti 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas akan melaporkan perubahan masing-masing 

akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama 

suatu periode. 

Tabel 4. 4  
Laporan Perubahan Ekuitas 

RAFY FOTOCOPY  

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

APRIL - JUNI 2021 

  2021 2020 

Modal awal  Rp       20.845.000   Rp            20.845.000  

Laba   Rp         1.478.500   Rp                  580.000  

Modal Akhhir  Rp       22.323.500   Rp            21.425.000  

Sumber: Data Olahan Peneliti 

 

4. Laporan Posisi Keuangan atau Neraca  

Neraca atau disebut sebagai laporan posisi keuangan. aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas pemilik modal (saham) perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu 

akan dilaporkan pada laporan neraca. Bentuk-bentuk laporan posisi keuangan : 

a. Bentuk rekening (account form), pada bentuk ini aktiva dan pasiva akan 

sejajar (akrtiva di sisi kiri, dan pasiva di sisi kanan). 

b. Bentuk laporan (report form), pada bentuk  ini aktiva dan pasiva disusun ke 

bawah (aktiva di atas, dan pasiva di bawah). 

Tabel 4. 5  
Neraca 

RAFY FOTOCOPY  

NERACA 

APRIL - JUNI 2021 

Aktiva 

Aktiva lancar : 2021 2020 

 Kas   Rp               9.068.750  
 Rp          7.575.000  

Perlengkapan   Rp               1.500.000  
 Rp          3.200.000  

Piutang dagang   Rp                             -  
 Rp                        -  
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Persediaan Barang Dagang  Rp               1.911.000  
 Rp          1.275.000  

Sewa dibayar dimuka  Rp                             -  
 Rp                        -  

Total aset lancar   Rp            12.479.750   Rp       12.050.000  

Aktiva Tetap  
  

Peralatan   Rp             10.500.000   Rp        10.000.000  

Akm peny. Peralatan   Rp                  656.250   Rp             625.000  

Total aset tetap   Rp              9.843.750   Rp         9.375.000  

TOTAL ASET  Rp            22.323.500   Rp       21.425.000  

Kewajiban  
  

Utang Lancar :     

Hutang dagang   Rp                                 -   Rp                        -  

Hutang gaji  Rp                                 -   Rp                        -  

Jumlah hutang lancar  Rp                                -   Rp                        -  

Ekuitas    

Modal pemilik   Rp                  22.323.500   Rp        21.425.000  

Kewajiban dan Ekuitas   Rp            22.323.500   Rp       21.425.000  

Sumber: Data Olahan Peneliti 

 

5. Laporan Arus Kas 

Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. selain memberi 

informasi bagi perusahaan, laporan ini juga bermanfaat untuk pemegang usaha 

seperti investor, kreditor dll. 
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Tabel 4. 6 
Laporan Arus Kas 

RAFY FOTOCOPY 

LAPORAN ARUS KAS 

APRIL - JUNI 2021 

    2021 

  

2020 

Arus Kas Dari Aktifitas Operasional  
          

  Penerimaan pendapatan     Rp    15.950.000     Rp  12.750.000  

  Total beban    -Rp      8.381.250     Rp  (6.175.000) 

  Total Hutang lancar    Rp                        -     Rp                      -  

  
Arus kas Masuk dari kegiatan 

Operasional    Rp       7.568.750     Rp     6.575.000  

Arus Kas Dari Aktifitas Investasi 
          

  Pembelian peralatan   Rp      500.000     Rp                  -    

  penjualan peralatan 
 Rp                              
-     Rp                 -    

  
Arus kas Keluar dari kegiatan 

investasi    -Rp          500.000     Rp                      -  

Arus Kas Dari Kegiatan Pendanaan  
          

  Setoran tambahan Modal   Rp                 -    Rp                 -   

  Prive  Rp      500.000     Rp                -    

  
Arus kas Masuk dari kegiatan 

pendanaan    Rp          500.000     Rp                      -  

            

  Arus Kas Masuk Bersih     Rp       7.568.750     Rp     6.575.000  

  Saldo Kas Awal April     Rp       1.500.000     Rp     1.000.000  

            

  Saldo Kas Akhir Juni 2021    Rp       9.068.750     Rp     7.575.000  

Sumber: Data Olahan Peneliti  

 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Analisis Data Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Rafy fotocopy 

Setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan 

melalui beberapa metode yang dijalankan, akhirnya peneliti mendapatkan data-data 

yang dihasilkan dari penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif terkait dengan alur penyusunan 

laporan keuangan Rafy fotocopy. 
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Adapun alur yang dilakukan Rafy fotocopy hanya melakukan pencatatan 

transaksi hingga pembuatan laporan arus kas yang masih kurang relevan karena 

beberapa transaksi yang sebenarnya telah dikeluarkan tetapi tidak terhitung atau 

belum tercatat dalam kegiatan transaksi pelaporan arus kas. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait penyusunan laporan keuangan Rafy 

fotocopy, hasil analisis menjelaskan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan 

Rafy fotocopy fotocopy sudah relevan tetapi masih belum efektif untuk digunakan, 

karena terdapat beberapa transaksi yang sebenarnya telah dikeluarkan tetapi tidak 

terhitung atau belum tercatat dalam kegiatan transaksi pelaporan arus kas.  

Fenomena UMKM yang terjadi pada Rafy fotocopy salah satu penyebab 

terjadinya permasalahan tersebut adalah tidak memiliki  laporan  keuangan  yang 

sesuai  standar, tanpa memiliki laporan keuangan pemilik merasa kesulitan dalam 

mengetahui perkembangan, kondisi, dan mengevaluasi sebuah usaha, misalnya 

pendapatan yang diterima pemilik selalu ada, tetapi setelah digali lebih dalam lagi 

terkait berapa keuntungan per periode, pemilik merasa  kesulitan  dalam  melakukan  

perhitungan  laba bersih  yang diterima. Untuk mengetahui kondisi usahanya dalam 

keadaan laba atau rugi pemilik UMKM Rafy fotocopy hanya dapat memberikan 

statement by feeling karena tidak ada data pendukung seperti laporan keuangan 

yang sesuai standar. 

Menurut Karyawati (2012:11) pembukuan harus dirancang sesuai dengan 

informasi keuangan yang dicapai, informasi keuangan yang dibutuhkan dalam 

usaha skala kecil pada umumnya membutuhkan informasi untuk mengetahui 

apakah usaha yang dilakukan menghasilkan laba atau tidak, dan informasi 

mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas usaha. Dalam mencatat pembukuan terdapat 

tiga keuntungan bagi pemilik usaha maupun pihak eksternal dalam melakukan 

pembukuan yaitu Mempermudah pelaksanaan usaha, Kejelasan arah 

perkembangan, Mengetahui kondisi saat ini, sebagai bahan evaluasi, Perencanaan 

yang lebih efektif, Pemeriksaan dari pihak luar. 
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4.3.2 Analisis Data Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK 

EMKM 

Berdasarkan laporan keuangan pada periode April – Juni 2021 dan 2020 di atas, 

akan dilakukan analisa yang berkaitan dengan hasil usaha dan keuangan 

perusahaan.  

1. Penjualan 

Berdasarkan laporan rugi laba di atas, tercatat penjualan tahun 2021 tercapai 

Rp 15.950.000, dibanding tahun 2020 penjualan sebesar Rp 12.750.000 tercatat 

mengalami kenaikan 0,11%. Dari segi bisnis bila terjadi trend penjualan cenderung 

naik dilihat dari periode April – Juni 2020 dan 2021, menunjukkan kinerja yang 

baik. Kenaikan penjualan tersebut sudah terjadi tahun lalu dan UMKM Rafy 

fotocopy mampu bertahan dari krisis akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu 

perlu dilakukan pencatatan laporan keuangan guna untuk mengetahui 

perkembangan, kondisi, dan dapat mengevaluasi usahanya, untuk mendapatkan 

informasi terkait penuruna maupun kenaikan diperlukan laporan keuanagn yang 

sudah memiliki fungsi yang berbeda. Dari laporan keuangan tersebut pemilik dapat 

mengetahui penyebab turun maupun kenaikan penjualan yang nantinya dapat 

dijadikan landasan untuk mengambil keputusan dan  memperbaiki kinerja di tahun 

berikutnya. 

Bagi usaha yang masuk dalam zona bahaya atau menurun, maka untuk 

memperbaikinya bukan hal mudah, banyak kasus penanganannya memerlukan 

biaya dan investasi yang tidak sedikit. 

2. Harga Pokok Penjualan 

Secara nominal harga pokok penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 

lalu, jumlah kenaikan ini memang tidaklah besar tetapi penyebab ini dapat 

mempengaruhi menurunnya pendapatan yang diperoleh. 

Dalam penentuan harga pokok penjualan dengan metode full costing, di dalam 

harga pokok penjualan terdapat Biaya tetap (fixed cost), biaya tetap ini berdampak 

pada harga pokok penjualan terhadap pendapatan. Dalam pencapaian harga pokok 
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terhadap pendapatan di atas tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp 6.090.250 yang 

mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 5.995.000. 

Pengendalian harga pokok penjualan dapat disimpulkan masih belum berhasil 

dalam mengatasi dampak dari penurunannya pendapatan terhadap laba kotor, yang 

perlu dilakukan pada periode berikutnya adalah melakukan efisiensi harga beli yang 

lebih baik, atau perlu adanya perubahan penggunaan bahan baku tetapi mencari 

kualitas yang sama, sehingga nantinya terjadi korelasi penurunan harga pokok 

penjualan. Usaha yang baik perlu diapresiasi dan dikomunikasikan kepada seluruh 

bagian yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bagi divisi yang lain. 

3. Beban Usaha 

Jumlah Beban usaha tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 

selisih sebesar Rp. 2.206.250. Bila dilihat dari kelompok biaya, maka beban gaji 

yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.700.000, kemudian beban perlengkapan sebesar 

Rp. 2.500.000, beban penyusutan peralatan 656.250, beban toko lain-lain sebesar 

Rp. 50.000, sementara beban sewa ruko, beban listrik, air dan paket internet masih 

sama dari tahun lalu. Bila tidak terjadi perubahan dalam internal usaha yang terkait 

beban usaha, maka beban usaha akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan regulasi 

pemerintah tentang ketenagakerjaan, jadi bila biaya operasional naik (dalam rupiah) 

tidak melebihi tingkat inflasi, masih dapat diterima.  

Dari perbandingan beban usaha tahun 2021 dengan tahun 2020 tersebut di atas, 

secara umum ada keyakinan besar bahwa pemilik usaha dalam mengendalikan 

beban usaha belum memperhatikan prinsip kehatian-hatian. Selain itu ada 

kemungkinan besar telah terjadi pemilihan strategi yang tidak efektif atau 

pelaksanaannya yang menyimpang dan tidak efisien.  Hal ini terlihat dari beban gaji 

naik, beban toko lain-lain dari tahun sebelumnya namun tidak memberikan efek 

terhadap pencapaian penjualan. 

4. Laba Bersih Setelah Pajak 

Laba bersih setelah pajak naik sebesar Rp. 898.500 dari tahun lalu. Dalam 

pengelolaan bisnis, bila penjualan dan laba bersih naik dari tahun sebelumnya 

adalah perform kinerja yang cukup baik. Bila trend kenaikan sudah terjadi dalam 
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dua tahun terakhir perlu di lakukan apresiasi, karena usaha telah dapat bertahan dan 

menunjukan dapat berkembang. Jika laba bersih yang diperoleh mengalami 

kenaikan maka pemilik usaha tidak perlu khawatir perkembangan usahanya. Jika 

perusahaan mempunyai kewajiban membayar utang kurang dari hasil operasi, maka 

usaha tersebut dengan mudah untuk melakukan pembayaran dengan pendapatan 

yang diperoleh. 

Setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan 

melalui beberapa metode yang dijalankan, akhirnya peneliti mendapatkan data-data 

yang dihasilkan dari penelitian. Menurut Mulyadi (2010) informasi akuntansi 

digolongkan menjadi tiga jenis, dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 

informasi data terkait keuangan Rafy fotocopy yaitu meliputi informasi 

operasional, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif terkait 

dengan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. 

Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  penyusunan  laporan keuangan sesuai 

SAK EMKM yang dibuat untuk UMKM Rafy fotocopy dengan  menyesuaikan 

kondisi transaksi yang ada. hasil analisis menjelaskan bahwa penyusunan laporan 

keuangan sesuai SAK EMKM sudah efektif dan relevan dalam mencapai tujuan 

mengembangkan usaha salah satunya melalui laporan keuangan, sebab dalam  

pencatatan  laporan  arus  kas  yang  dilakukan  oleh pemilik UMKM Rafy fotocopy 

dapat menjadi awalan yang baik, karena  dalam  periode  tertentu  pemilik  dapat  

mengetahui  lebih banyak mana antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima. 

Tidak hanya laporan arus kas yang perlu dimiliki oleh UMKM tetapi juga beberapa 

laporan lain yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti laporan laba rugi 

untuk melihat profit atau tidak profit dan neraca untuk melihat perubahan asset tetap 

dan lancar, kewajiban jangka pendek dan Panjang, serta modal (ekuitas pemegang 

saham) pada tanggal tertentu. 

Menurut Karyawati (2012:11) menjelaskan bahwa pembukuan yang baik 

harus dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi 

sesuai dibutuhkan. Dengan Laporan keuangan yang sesuai standar, pemilik dapat 

membuat usahanya semakin bertumbuh dan berkembang dari pada kondisi 
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sekarang, meskipun dilakukan pencatatan pendapatan yang diterima belum tentu 

bertambah tetapi pemilik dapat mengetahui lebih jelas posisi usaha berada dimana, 

lebih mudah menuju goals financial di periode berikutnya, dan dapat menjadi 

pondasi dasar untuk melakukan evaluasi bisnis untuk periode selanjutnya agar lebih 

mudah dan lancar dalam melakukan usaha.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang “Pemberdayaan UMKM Melalui 

Penerapan Metode Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Di Masa 

Pandemi”, didapatkan kesimuplan sebagai berikut: 

1. UMKM Rafy fotocopy melakukan pencatatan laporan keuangan, namun kurang 

sesuai dengan SAK EMKM, terdapat beberapa transaksi yang sebenarnya telah 

dikeluarkan tetapi tidak terhitung atau belum tercatat dalam kegiatan transaksi 

pelaporan arus kas, yang menjadikan laporan arus kas yang dimiliki masih 

kurang efektif dan relevan untuk digunakan. 

2. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM efektif dan relevan, karena 

dengan adanya Laporan keuangan yang sesuai standar, pemilik dapat membuat 

usahanya semakin bertumbuh dan berkembang dari pada  kondisi  sekarang,  

meskipun  dilakukan  pencatatan  pendapatan yang diterima belum tentu 

bertambah tetapi pemilik dapat mengetahui lebih jelas posisi usaha berada 

dimana, lebih mudah menuju goals financial di periode berikutnya, dan dapat 

menjadi pondasi dasar untuk melakukan evaluasi bisnis untuk periode 

selanjutnya agar lebih mudah dan lancar dalam melakukan usaha. 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, 

keterbatasannya sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dari informan hanya sebatas pendapatan dari pemilik 

usaha dan pencatatan transaksi sederhana yang dilakukan oleh pemilik Rafy 

fotocopy. Hal tersebut disebabkan masih belum adanya penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan pada UMKM yang dijadikan objek penelitian. 

Sehingga peneliti mendapat keterbatasan terkait pengumpulan bukti tansaksi-

transaki yang terjadi.  
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2. Observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapat keterbatasan waktu yang 

diberikan oleh pelaku UMKM, dikarenakan pemilik masih memiliki kesibukan 

lain selain Rafy fotocopy.  

5.3 Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian selanjutnya diharapkan 

sebagai berikut. 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Rafy fotocopy. Penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, refrensi dan dikembangkan 

dengan metode yang berbeda objek lebih luas bagi penelitian selanjutnya. 

2. Rendahnya tingkat pemahaman akuntansi dan laporan keuangan UMKM, 

diharapkan dinas terkait UMKM seperti Disperindag Gresik dan Dinas 

Koperasi dan UMKM memberikan semacam sosialisasi dan praktik sederhana 

tentang manajemen keuangan dan akuntansikhususnya yan berhubungan 

dengan laporan keuangan.penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran dan memberi masukan bagi UMKM untuk memperbaiki 

pengelolaan keuangan. Sebaiknya diterapkan pemisahan keuangan pribadi dan 

usaha, selain itu meskipun tidak mampu menyusun laporan keuangan sesuai 

standar akuntansi keuangan, diharapkan UMKM membuat semacam 

pembukuan sederhana yang mudah diterapkan pada usahnya guna 

memudahkan untuk menilai kondisi keuangan usahanya yang berguna bagi 

pemilik maupun eksternal seperti, pihak bank dan perpajakan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan pemilihan objek pada UMKM yang telah menyusun 

laporan keuangan sehingga dapat melakukan analisis kesesuaian laporan 

keuangan dengan standar akuntansi.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan memilih objek yang memiliki kesediaan 

waktu yang tidak terbatas, sehingga penelitian dapat dilakukan dalam jangka 

waktu yang lebih sedikit lama.  
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