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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pada perkembangan EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) 

diyakinkan dapat memperkuat perekonomian di Indonesia. Jika EMKM 

(Entitas Mikro Kecil dan Menengah) menjadi sektor palaku utama dalam 

persaingan perekonomian nasional, maka dalam jangka panjang EMKM 

(Entitas Mikro Kecil dan Menengah) akan menjadi pemeran utama dalam 

perkembangan dan pembangunan perekonomian nasional. Secara tidak 

langsung pelaku EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) dapat menekan 

pertumbuhan pada perekonomian bagi masyarakat menengah kebawah. 

EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) pula membuka peluang 

kesempatan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga dapat menyerap tenaga 

kerja yang belum memiliki pekerjaan/penggangguran. Dengan begitu dapat 

berdampak baik dalam penurunan tigkat pengangguran masyarakat di 

Indonesia. Sektor riil ini menghasilkan barang serta jasa yang dapat dinikmari 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Satriyo, 2014). 

 

Pada era revolusi industry 4.0 saat ini, teknologi yang bayak bermunculan 

tidak hanya pada teknologi mesin namum teknologi informasi seperti jaringan 

internet dan aplikasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk meringankan 

pekerjaannya. Berbagai aplikasi bermunculan seperti sosial media untuk 

memperluas jaringan pemasaran produk, aplikasi pencatatan laporan 

keuangan hingga pelaporan pajak saat ini juga dilakukan secara online. 

Sehingga pelaku EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) harus 

mengikuti perubahan global yang sangat cepat pada Revolusi 4.0 saat ini. 

Maka untuk kedepannya pelaku EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) 

harus lebih memahami kemajuan teknologi informasi bagi pelaku bisnis 

untuk bisa memasarkan produknya serta menjalankan sistem dalam 

pembuatan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan EMKM 

(Entitas Mikro Kecil dan Menengah) terdapat Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang sudah efektif untuk 
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digunakan per 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntansi Indonesia , 2018), 

menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK EMKM) merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik  (SAK ETAP) karena mengatur transaksi yang umum 

dilakukan oleh pelaku EMKM, dan dasar pengukurannya menggunakan biaya 

historis sehingga EMKM hanya perlu mencatat asset dan liabilitas sebesar 

biaya perolehannya SAK EMKM digunakan oleh EMKM (Entitas Mikro 

Kecil dan Menengah) untuk memenuhi pencatatan laporan keuangan secara 

harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan karena pembuatan laporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan 

kinerja suatu entitas yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan 

bagi penyedia sumber daya entitas seperti kreditor maupun investor. 

Salah satu EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Gresik 

yang bergerak pada sektor jasa yaitu CV. Putra Barokah Party set yang 

merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang sektor pelayanan jasa 

khususnya jasa persewaan peralatan pesta untuk perusahaan / instansi ataupun 

pada perseorangan yang ingin mengadakan suatu event seperti wedding, acara 

peresmian, seminar, bazar maupun launching product. Perusahaan ini berdiri 

sejak tahun 2010 namun belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) hingga pada bulan Agustus 2019 memutuskan untuk membuat Surat 

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk diakui sebagai Commanditaire 

Vennootschap (CV). Perusahaan ini berlokasi di JL.RA.Kartini XII No 35 

Gresik, Jawa Timur. Peralatan pesta yang disewakan antara lain seperti sound 

system, tenda, meja, kursi, panggug, karpet, lampu lighting, kipas angin/air, 

alat catering, genset dan AC. 

Penelitian ini dilakukan dengan memilih CV. Putra Barokah Gresik 

karena pemilik usaha tersebut belum memahami adanya Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), sehingga 

pemlik usaha belum mengerti apakah pencatatan laporan keuangan yang di 

terapkan saat ini sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau belum.  
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Topik permasalahan yang saat ini sering terjadi pada EMKM (Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah) yaitu pada penyusunan laporan keuangan yang 

masih sangat sederhana dan juga masih banyak yang belum tahu serta belum 

mengimlementasikan SAK EMKM dalam laporan keuanganya karena 

terkendala oleh beberapa faktor seperti kurangnya Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada bidang akuntansi, minimnya pengetahuan tentang pencatatan 

laporan keuangan dan berbagai faktor lainnya. Menurut (Ikatan Akuntansi 

Indonesia , 2018), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan 

Menengah (SAK EMKM) terdiri dari 3 Komponen yaitu laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, serta pencatatan atas laporan keuangan.  

Pencatatan laporan keuangan pada EMKM sangat penting untuk 

dilakukan karena akan berdampak  bagi kemajuan perusahaan. Dengan 

adanya laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui informasi terkait 

dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan, mengetahui seberapa besar 

kinerja pelaku Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) selama tahun 

berjalan, untuk mengevaluasi seberapa besar jika mengalami kerugian pada 

EMKM tersebut, serta memudahkan menambah modal usaha dari pinjaman 

perbankan dengan melampirkan keuangan entitas. Sehingga pada penelitian 

ini berfokus pada tujuan peneliti yaitu untuk menjelaskan bagaimana para 

pelaku EMKM (Entitas Mikro Kecil dan Menengah) dapat membuat 

pencatatan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dengan objek penelitian 

pada CV. Putra Barokah. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Amani, T, 2018), 

menyatakan bahwa Laporan keuangan UD Dua Putri Solehah belum disusun 

sesuai SAK EMKM yang berlaku, sehingga EMKM tidak dapat menambah 

modal usahanya melalui pinjaman dari bank karena sesuai SAK EMKM yang 

berlaku efektif per 1 Januari 2018 disebutkan bahwa setiap EMKM yang telah 

memenuhi persyaratan dan akan mengajukan kredit untuk memperbesar 

modal usahanya ke bank, wajib menyajikan laporan keuangan. Kedua, 

terdapat penelitian dari (Ni Komang Ismadewi, 2017), Menyatakan bahwa 

penyusunan laporan keuangan didasarkan atas pengetahuan akuntansi secara 
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sederhana oleh pemilik usaha ayam boiler I Wayan Sudiarsahanya karena 

terkendala faktor Sumber Daya Manusia(SDM) yang berfokus pada 

akuntansi keuangan serta lingkup organisasi yang tergolong kecil. Ketiga, 

terdapat penelitian dari (Nopi Hernawati, 2020), menyatakan bahwa dari 31 

EMKM, terdapat 9 pengusaha (29%) yang sudah memiliki laporan keuangan 

namun masih tercatat dalam pembukuan sederhana, dan sisanya 22 (71%) 

belum membuat laporan keuangan. Pengusaha yang telah memenuhi asumsi 

dasar prinsip akuntansi dan pengukuran hanya 3 (9, 68%), sedangkan 28 (90, 

32%) lainnya belum memenuhi. Pengusaha gagal memenuhi konsep entitas 

ekonomi karena tidak ada pemisahan transaksi bisnis dan ekuitas, pendapatan 

dan beban. Selanjutnya ke empat terdapat penelitian dari (Aprilia Cintya 

Dewi, 2018), menyatakan bahwa bahwa  sistem akuntansi yang diterapkan 

pada Rumah Makan Ayam Ingkung Bu Sutini masih manual sehingga belum 

sesuai SAK EMKM, karena pemilik merasa keuangan usahanya tidak 

masalah yang terpenting hanya persediaan, membayar gaji karyawan, dan 

biaya lain-lain serta pemilik usaha tidak memisahkan antara keuntungan 

dengan harta pribadinya. 

Berdasakan uraian diatas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan topik tentang “Analisis Penerapan Laporan Keuangan CV. Putra 

Barokah Gresik berdasarkan SAK EMKM (studi acuan laporan 

keuangan tahun 2020)”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan 

masalah yang berkaitan, yaitu: 

Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil 

dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan CV.Putra Barokah 

Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu: 
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Untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro 

Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam laporan keuangan CV.Putra 

Barokah Gresik. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan diatas, peneliti berharap penelitiannya dapat 

bermanfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, sehingga dapat diuraikan 

manfaat dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagi pemilik Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan tentang 

penerapan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). 

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta sebagai literature bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai pengaplikasian illmu yang telah diperoleh oleh peneliti saat 

dibangku kuliah serta menambah wawasan peneliti dengan mengetahui 

kesesuaian penyajian pencacatan laporan keuangan yang sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM). 

 


