
Laporan Keuangan 

UMKM,Pajak dan 

Aplikasi 

Habiburrochman,SE,M.Si,Ak,CA,CPA

LPPAPSI FEB UNAIR



Pengantar 

UMKM









Akuntansi Pengiring 

Keberlangsung UMKM



 Mengapa porsi masih kecil?



 Porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan nasional

masih sekitar 18%. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 

kredit UMKM perbankan nasional per Februari 2021 mencapai

Rp 1.010,3 triliun atau 18,6% terhadap total kredit sebesar Rp

5.417,3 triliun.Komposisi tersebut tidak berubah dari akhir

2020 (Kontan,Maret 2021)

 Salah satu penyebab sulitnya UMKM mendapat kredit

perbankan ialah karena UMKM belum menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan SAK. Hal ini disebabkan

pemahaman pelaku UMKM yang terbatas akan ilmu akuntansi

itu sendiri dan anggapan bahwa penyusunan laporan keuangan

yang sesuai dengan SAK tidak terlalu penting serta justru

menambah rumit pekerjaan. Selain itu, beberapa berpendapat

bahwa laporan keuangan turut menambah beban gaji karyawan, 

karena hanya mampu disusun oleh seseorang yang paham

bidang akuntansi yang membuat perusahaan harus

mempekerjakan seorang akuntan.



Laporan keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang menjadi cerminan atas

kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pencatatan laporan keuangan

yang tidak memadai tidak dapat memaksimalkan fungsi laporan keuangan sebagai

acuan dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi, laporan keuangan merupakan

suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak ketiga, sehingga

penting untuk disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan

(SAK). Sayangnya, pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan

SAK masih belum disadari oleh banyak pelaku UMKM di Indonesia.



UMKM dan Standard 

Akuntansi Keuangan (SAK 

EMKM)



Kriteria EMKM
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SAK 

EMKM
Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah

Entitas lain jika otoritas 

mengijinkan 



UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah.

Kriteria EMKM
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CIRI-CIRI 

EMKM



UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah.

Kriteria EMKM
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• Kekayaan Bersih max 50juta

• Penjualan max 300juta
Mikro

• Kekayaan Bersih 50 – 500juta

• Penjualan 300jt – 2,5milyar
Kecil

• Kekayaan Bersih 500juta – 10milyar

• Penjualan 2,5milyar – 50milyar 
Menengah

Kekayaan Bersih tidak termasuk tanah dan

bangunan



 Menurut berita IAI, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM sehingga

UMKM berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi pengangguran. 

Besarnya peran UMKM bagi perekonomian nasional menggerakkan IAI 

untuk menyusun SAK yang lebih sederhana agar mampu

diimplementasikan oleh seluruh pemilik UMKM, yakni Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dengan

berlakunya SAK EMKM secara efektif pada 1 Januari 2018, IAI berharap

agar SAK EMKM dapat menjadi pedoman bagi UMKM untuk menyusun

laporan keuangan yang lebih sistematis dan akuntabel, namun tidak

menyulitkan.

 yaitu berupa pencatatan pengeluaran dan pemasukan atas transaksi tunai

untuk mendapat informasi laba semata. Pencatatan yang demikian tentu

tidak dapat sepenuhnya menjadi alat untuk menganalisis kondisi keuangan

perusahaan. Hal ini dikarenakan UMKM hanya menjadikan kas sebagai

satu-satunya indikator kesuksesan perusahaan dan tidak melakukan

pencatatan atas beban dan pendapatan akrual. Sebagai contoh, UMKM 

pada umumnya meniadakan pencatatan atas beban-beban tertentu seperti

beban depresiasi, beban listrik dan air, biaya perbaikan dan pemeliharaan

yang sejatinya perlu dipertimbangkan dalam rangka memperoleh informasi

pengeluaran secara menyeluruh. Ketidaksadaran UMKM akan beban dan

pendapatan akrual membuat mereka mengambil keputusan berdasarkan

laba kotor yang mereka terima.









 SAK EMKM hadir untuk memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan

berbasis kas menjadi basis akrual. SAK ini mengatur pencatatan yang lebih

sederhana dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) karena transaksi dicatat dengan dasar pengukuran biaya historis, atau

sesuai dengan biaya perolehan dari aset maupun liabilitas. Entitas tidak mengakui

adanya penurunan nilai pada aset keuangan, aset tetap, dan aset tidak

berwujudnya. Pengakuan dan pengukuran atas liabilitas dan ekuitas dicatat

sebesar jumlah yang harus dibayarkan, serta tidak mengakui provisi maupun

liabilitas kontinjensi. Dalam penyusunan laporan keuangan, SAK EMKM hanya

menghendaki adanya tiga komponen dalam laporan keuangan milik UMKM, yaitu

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

 Penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan SAK EMKM, tentunya

memberikan informasi-informasi yang tidak didapat oleh UMKM dengan

pencatatan dengan basis kas. Dengan SAK EMKM, UMKM memperoleh informasi

atas pendapatan, beban, dan laba yang lebih akurat dengan basis akrual. UMKM 

juga memperoleh informasi atas jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan

dalam suatu laporan keuangan yang sistematis. Selain itu, UMKM dapat

mengetahui besaran biaya produksi dan besaran kewajiban pajak yang harus

dibayar. Informasi-informasi tersebut juga dapat digunakan pelaku UMKM untuk

menetapkan harga pokok penjualan dan menentukan harga jual produk yang lebih

sesuai. Selanjutnya, pemilik dapat menggunakan informasi akuntansi secara

maksimal untuk pengelolaan kas dan analisis kinerja perusahaan. Laporan

keuangan yang memadai juga memungkinkan pihak perbankan untuk

menginterpretasi kinerja UMKM dan memprediksi risiko kegagalan usaha, 

sehingga mempermudah UMKM untuk memperoleh akses pendanaan. Permodalan

yang lancar membantu UMKM untuk terus tumbuh memajukan perekonomian



Dasar Penyusunan Laporan



Pertanggungjawaban Manajemen atas 

Sumber Daya yang Dikelola

Informasi Posisi 

Keuangan

Kinerja Keuangan

Laporan 
Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan
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Posisi Keuangan & 

Kinerja Keuangan
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Posisi

Keuangan

Aset

Kewajiban

Ekuitas

Kinerja

Keuangan

Penghasila

n (Income)

Beban

(Expenses)



Akun dalam

laporan

keuangan

Manfaat ekonomi di masa 

mendatang

Dapat diukur

PENGAKUAN
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PENGUKURAN
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biaya historis → kas atas

setara kas yang dibayarkan atau

diterima pada tanggal

perolehan



Penyajian Laporan 

Keuangan 

sesuai SAK EMKM



PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN
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RUANG LINGKUP

PENYAJIAN WAJAR

KEPATUHAN TERHADAP SAK EMKM

FREKUENSI PELAPORAN

PENYAJIAN YANG KONSISTEN

INFORMASI KOMPARATIF

• Laporan posisi keuangan pada akhir periode

• Laporan laba rugi selama periode

• Catatan atas laporan keuangan

LAPORAN KEUANGAN LENGKAP

IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN



Penyajian Laporan Keuangan
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RELEVAN

Dapat digunakan untuk mengambil keputusan

REPRESENTASI TEPAT

Disajikan tanpa salah saji material

KETERBANDINGAN

Dapat dibandingkan

KETERPAHAMAN

Mudah dipahami users 
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FREKUENSI
LAPORAN

• Akhir setiap periode pelaporan

PENYAJIAN
YANG 

KONSISTEN

• Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam 
laporan keuangan antar periode entitas
disusun secara konsisten

• Jika penyajian atau klasifikasi akun-akun
laporan keuangan diubah, maka jumlah
komparatif direklasifikasi

INFORMASI
KOMPARATIF

• Laporan keuangan periode ini dan satu
periode sebelumnya

Penyajian Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Lengkap
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Laporan Posisi Keuangan pada akhir 
periode

Laporan Laba Rugi selama periode

Catatan atas Laporan Keuangan

yang berisi tambahan dan rincian akun-akun
tertentu yang relevan



IDENTIFIKASI LAPORAN 

KEUANGAN
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Nama entitas

Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan 
keuangan; 

Rupiah sebagai mata uang penyajian; dan

Pembulatan angka



LAPORAN POSISI KEUANGAN
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• Kas dan
Setara Kas

• Piutang

• Persediaan

• Aset Tetap

• Utang Usaha

• Utang Bank

• Ekuitas



LAPORAN LABA RUGI
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•Pendapatan

•Beban Keuangan

•Beban Pajak



Catatan atas Laporan Keuangan
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• suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan SAK EMKM;  

• ikhtisar kebijakan akuntansi; 

• informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang 
menjelaskan transaksi penting dan material sehingga
bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan
keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan memuat:

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan
bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan
oleh entitas. 

Disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut 
praktis. Setiap akun dalam LK merujuk-silang ke 
informasi terkait dalam CALK. 















TANGGAL EFEKTIF
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Entitas menerapkan SAK EMKM untuk
periode tahun buku yang dimulai atau
setelah tanggal 1 Januari 2018

Penerapan dini dianjurkan



Laporan Keuangan dan 

Teknologi Aplikasi 



 Di era digital ini, telah hadir beberapa aplikasi

akuntansi sederhana yang dapat membantu pelaku

UMKM dalam melakukan entri jurnal atas seluruh

transaksi. Aplikasi ini akan membantu pelaku UMKM 

dalam hal penyusunan laporan posisi keuangan dan

laporan laba rugi. Aplikasi akuntansi yang kini telah

ada dan SAK EMKM yang telah menyederhanakan

laporan keuangan merupakan solusi bagi segala

kendala UMKM dalam menyusun laporan keuangan

yang sesuai dengan SAK. Oleh karena itu, hal ini

semestinya menjadi sesuatu yang fundamental bagi

perusahaan, sebab, latar belakang pendidikan ataupun

kurangnya tenaga kerja di bidang akuntansi tidak dapat

lagi menjadi alasan yang relevan atas pencatatan

laporan keuangan yang tidak lengkap.



Teknologi

 Penggunaan teknologi sangat diperlukan dalam

usaha EMKM terutama iuntuk menghemat biaya, 

sehingga harga menjadi terjangkau oleh pasar

golongan bahan;

 Cost yang murah juga bermanfaat untuk

menghubungkan EMKM dengan pengusaha besar

 Peran Medsos untuk pemasaran sangat besar; 

banyak perusahaan kecil yang sukses memasarkan

perusahaannya melalui facebook, twiter atau lainnya.



Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan

pertimbangan dalam pemilihan software akuntansi

terbaik, antara lain:
 Ketahui kebutuhan Anda

Kebutuhan perusahaan baru akan berbeda dengan perusahaan yang mulai berkembang. Begitu

pula kebutuhan perusahaan yang sudah mapan. Semakin rumit kebutuhan Anda, semakin banyak

fitur yang Anda akan butuhkan dalam sebuah software akuntansi.

 Pertimbangan antara keinginan dan kebutuhan

Pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai kebutuhan software akuntansi yang sama. Namun

karena jenis industri yang berbeda-beda, maka masing-masing perusahaan bisa mempunyai

proses bisnis yang berbeda-beda. Ketahui kebutuhan khusus Anda tersebut.

Sebagian besar software akuntansi paket dirancang untuk kebutuhan perusahaan secara umum. 

Bila perusahaan Anda mempunyai proses bisnis yang unik, Anda harus pertimbangkan apakah

software Akuntansi yang Anda beli perlu bisa mengakomodir proses tersebut.

 Ketahui anggaran yang Anda sediakan

Harga software akuntansi sangat bervariasi. Dari yang gratis hingga ratusan juta rupiah. 

Umumnya Anda harus memilih antara software paket yang harga lebih terjangkau atau software 

customize yang dibangun dari 0. Ada juga software paket yang mempunyai kemampuan di-

customisasi.

 Ketahui kemampuan staff Anda

Tidak semua software terbaik cocok untuk Anda. Software yang lengkap umumnya lebih sulit

digunakan dibandingkan software yang sederhana. Sesuaikan software yang Anda beli dengan

kemampuan staff  Anda.
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