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Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak 

merepresentasikan posisi TISAK IAI atas isu tersebut. 

Posisi TISAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses 

pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

Jika terdapat perbedaan antara materi ini dan [atau SAK, SAK ETAP dan SAK EMKM –

jika disebutkan dalam presentasi ini, maka yang berlaku adalah Standar tersebut. IAI, 

penulis, pemateri, tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada
siapa pun yang bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak dengan

mengandalkan materi dalam presentasi ini, baik kerugian tersebut disebabkan oleh

kelalaian atau sebaliknya.

Disclaimer



Memenuhi 
definisi
ETAP

Memenuhi 
kriteria
UMKM 
(UU No 
20/2008)

Entitas
Mikro, Kecil, 

dan
Menengah

RUANG LINGKUP

Setidaknya

selama

2 tahun

berturut-

turut

Pengecualian Ruang Lingkup:

ETAP sektor jasa keuangan yang 

memperoleh izin dari otoritas di 

bidang jasa keuangan. 



DASAR PENGUKURAN

Biaya Historis

Dasar Akrual

Aset, liabilitas, ekuitas, 
penghasilan, dan beban
diakui jika definisi dan
kriteria pengakuan
terpenuhi

Kelangsungan Usaha

• Kemampuan untuk 
melanjutkan usaha di 
masa depan

• Kecuali jika entitas akan 
dilikuidasi, berhenti 
beroperasi, tanpa alternatif 
lainnya

Konsep Entitas Bisnis

Pemisahan antara:

• entitas bisnis dengan: 
pemilik dan entitas lainnya

• transaksi antara entitas 
bisnis dan pemilik bisnis atau 
entitas lain

ASUMSI DASAR



Laporan Posisi
Keuangan

• Mencakup akun-akun
dalam par 4.2.

• Tidak ada ketentuan tentang
format atau urutan
penyajian akun.

• Dapat menyajikan aset
lancar dan aset tidak lancar, 
serta liabilitas jangka
pendek dan liabilitas jangka
panjang.

Laporan Laba Rugi

• Mencakup akun-akun: 
pendapatan, beban
keuangan, beban pajak. 

Catatan atas Lap 
Keuangan

• Memuat: (1) pernyataan 
bahwa laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan
SAK EMKM, (2) ikhtisar
kebijakan akuntansi, dan (3) 
informasi tambahan dan
rincian akun tertentu yang 
menjelaskan transaksi
penting dan material.

KOMPONEN
LAPORAN KEUANGAN
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Par 7.4 mengatur bahwa jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur

perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan

lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan

definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas,

penghasilan, dan beban serta prinsip pervasif dalam Bab 2 Konsep dan

Prinsip Pervasif SAK EMKM ini.

Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain di luar pengaturan

dalam SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lain tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI, 
ESTIMASI, DAN KESALAHAN



ASET & LIABILITAS KEUANGAN

• Pasal 33 UU UMKM: UMKM dapat memiliki saham usaha besar
yang terdaftar di Bursa Efek

Latar

belakang

• Definisi aset dan liabilitas keuangan (par 8.2 dan 8.3)

• Contoh aset dan liabilitas keuangan (par 8.4)

• Pengecualian ruang lingkup (par 8.5)

Ruang

lingkup

• Diakui jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan
kontraktual

• Diukur pada harga transaksi (misal: untuk pinjaman, sebesar
jumlah pinjamannya)

• Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laba rugi

• Tidak ada pengakuan penurunan nilai, kecuali untuk entitas di
bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan tertentu dari
regulator terkait

Latar

belakang

• Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (par 8.11 dan
8.12)

• Keuntungan/kerugian atas penghentian pengakuan (Par 8.13)

Penghentian

Pengakuan



Ruang Lingkup
Pengakuan: ketika persediaan
diperoleh

Teknik pengukuran biaya 
persediaan: biaya standar atau metode 
eceran

Biaya perolehan persediaan: rumus
biaya masuk-pertama keluar-pertama
(FIFO) atau rata-rata tertimbang
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PERSEDIAAN



ASET TETAP - PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Tanah dan bangunan dicatat
secara terpisah meski diperoleh
secara bersamaan.

Aset tetap dicatat jika dimiliki
secara hukum oleh entitas
sebesar biaya perolehannya.

Biaya perolehan aset tetap
harga beli dan biaya-biaya yang 
dapat diatribusikan langsung untuk
membawa aset ke lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar aset
siap digunakan.

Pengukuran setelah
pengakuan awal

Biaya perolehan dikurangi dengan
akumulasi penyusutan; kecuali tanah.

Beban penyusutan diakui dalam laba
rugi.

Penyusutan dilakukan dengan metode
garis lurus atau metode saldo menurun

tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai
sisa). 

Biaya perbaikan dan pemeliharaan
dicatat sebagai beban.

Tidak mengakui penurunan nilai atas
aset tetap maupun tanah dan bangunan
yang dimiliki untuk menghasilkan sewa

atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Pengakuan dan pengukuran 
awal



ASET TAKBERWUJUD - PENGAKUAN & PENGUKURAN

Aset takberwujud diakui jika dapat dipastikan manfaat ekonomi masa depan
dari aset tersebut akan diperoleh dan biaya perolehan aset dapat diukur
dengan andal.

Dicatat sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya, yang
meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset
untuk digunakan.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban
pada saat terjadinya.

Jumlah yang disusutkan dialokasikan secara sistematis selama umur
manfaatnya; dan beban amortisasi diakui dalam laporan laba rugi.



Hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik
pada masa sekarang atau masa depan.

Catat secara bruto, dikurangi jumlah bagian pihak ketiga
Dicatat sebesar jumlah komisi dalam hal hubungan keagenan.

Pendapatan dan beban kontrak konstruksi sebesar jumlah tagihannya.
Pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima

selama periode.
Pendapatan lain (sewa dan royalti) dengan metode garis lurus selama

jangka waktu kontrak.
Keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan telah beralih kepada

pemilik baru.

Pendapatan hibah Diakui dalam laba rugi pada saat hibah diterima
sebesar jumlah nominalnya, jika terdapat keyakinan memadai bahwa
entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan
hibah akan diterima.

PENGAKUAN & PENGUKURAN PENDAPATAN



Beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan
akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut yang mencakup:
Imbalan kerja jangka pendek
Pesangon pemutusan kerja
Imbalan kerja lainnya

Sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus
selama masa sewa.

Biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur dengan andal,
maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dan beban diakui
pada saat kas dibayar.

PENGAKUAN & PENGUKURAN BEBAN



Aset dan liabilitas pajak penghasilan diakui dengan mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku.

Tidak ada pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

PAJAK PENGHASILAN



Susun sesuai
dengan SAK 

EMKM
Susun menggunakan

SAK lain 

KETENTUAN TRANSISI & TANGGAL EFEKTIF

Menerapkan

paragraf

17.1 s/d 17.8 

SAK EMKM

Asumsi: pada tahun

awal penerapan, 

entitas masuk

dalam ruang

lingkup SAK 

EMKM

ATAU

Syarat:

 Penerapan

konsisten

 Tidak

diperkenankan

menerapkan SAK 

EMKM pada LK 

berikutnya
1 Jan 2018

Penerapan dini dianjurkan.
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