
1 

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN 

KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS 

PUBLIK (SAK ETAP) 

(Studi Kasus Pada CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang) 

 

Disusun Oleh : 

Weny Prisilia Joana Putri 

NIM. 0810230156 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih 

Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



2 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 

dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus 

pada CV Adi Buana – KTV Inulk Vizta Malang). 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam 

memperoleh derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak,skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Gugus Irianto, SE., MSA., Ak., selaku  Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program KPK 

dan ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Brawijaya. 

3. Bapak Akie Rusaktiva Rustam., SE., M.SA., Ak selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, saran serta nasihat 

sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Rizka Fitriasari, MSA., Ak selaku dosen penguji 1 yang sudah 

banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan 

skripsi 



3 
 

5. Bapak Aulia Fuad Rahman M.Si, Ph. D., Ak selaku dosen penguji 2 

yang juga banyak membantu dalam memberikan kritik dan saran dalam 

perbaikan skripsi 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang 

7. Segenap staf administrasi dan jurusan akuntansi atas kemudahan 

poenyelesaian persyaratan administrasi 

8. Bapak Dhani Dian Narendra selaku manager KTV Inul Vizta Malang, 

yang telah menyediakan waktu dan memberikan data 

9. Segenap staff karyawan KTV Inul Vizta Malang yang telah mendukung 

dalam penyelesaian skripsi 

10. Keluarga terutama mama, papa, Siela dan Mbak Eva yang tidak pernah 

berhenti untuk mendoakan, menyayangi, dan memberi dukungan 

11. Guresy Ubud atas segala dukungan, kasih sayang, dan waktu yang 

diberikan sehingga sangat mendorong saya untuk segera menyelesaikan 

skripsi tepat waktu 

12. Sahabat-sahabat perjuangan kuliahku, Ayu, Rika, Mbak Depe, Bon-Bon, 

Dita, dan Rima terima kasih atas dukungannya. 

13. Seluruh keluarga keduaku cruiser band Bang Is, Bang Hari, dan teman-

teman lainnya yang telah mengajariku bersikap dewasa selama aku 

kuliah 

14. Seluruh teman-teman akuntansi dan semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan 



4 
 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembacanya, namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan 

penulis untuk perbaikan di masa mendatang. 

Malang, 11 Februari 2012 

 

 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR.................................................................................            i                 

DAFTAR ISI................................................................................................         iii 

DAFTAR TABEL........................................................................................         vi 

DAFTAR GAMBAR...................................................................................         vii 

DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................         ix 

ABSTRAK....................................................................................................          x 

ABSTRACT...............................................................................................         ix 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang.........................................................................          1 

1.2  Rumusan Masalah....................................................................          4 

1.3  Tujuan Penelitian.....................................................................          5 

1.4  Manfaat Penelitian...................................................................          5 

1.5  Sistematika Penelitian..............................................................          6 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

2.1  SAK ETAP...............................................................................          8 

2.1.1  Definisi  Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)...          8 

2.1.2  Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi  ETAP.............          8 

2.2  Laporan Keuangan...................................................................        10 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan......................................         10 

2.2.2  Tujuan Laporan Keuangan............................................        11 

2.2.3  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan..................        12 

2.2.4  Pengakuan Unsur Laporan Keuangan...........................        16 

2.2.5  Pengukuran Unsur Laporan Keuangan.........................         18 

2.2.6  Penyajian Laporan Keuangan.......................................         19 

2.3  Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP................................        22 

2.3.1  Elemen Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP.........        22 

 2.3.2  Unsur-unsur Laporan Keuangan Menurut SAK  

ETAP............................................................................         28 



6 
 

2.4  Pajak Penghasilan Menurut SAK ETAP.................................         31 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian........................................................................         32 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian...................................................        33 

3.3  Sumber Data............................................................................         33 

3.4  Metode/Teknik Pengumpulan Data.........................................         33 

3.5  Teknik Analisis Data................................................................        34 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang..        36 

4.1.1  Sejarah CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang......        36 

4.1.2  Lokasi KTV Inul Vizta Malang...................................        37 

4.1.3  Visi dan Misi KTV Inul Vizta Malang........................        37 

4.1.4  Produk, Fasilitas, dan Layanan KTV Inul Vizta  

Malang.........................................................................        38 

4.1.5  Struktur Organisasi KTV Inul Vizta Malang...............        42 

4.1.6  Penyusunan Laporan Keuangan KTV Inul Vizta  

Malang.........................................................................        44 

4.1.7  Penyajian Laporan Keuangan KTV Inul Vizta  

Malang.........................................................................        45 

4.2  Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan KTV Inul Vizta  

Malang yang sesuai dengan SAK ETAP.................................        50 

4.2.1  Pencatatan Transaksi....................................................        51 

4.2.2  Penerapan SAK ETAP pada Akun-akun Laporan  

Keuangan KTV Inul Vizta Malang.............................        59 

4.2.3  Penerapan SAK ETAP dalam Menyusun dan  

Menyajikan Laporan Keuangan KTV Inul Vizta  

Malang........................................................................         63 

4.3  Kendala Bagi CV Adi Buana-KTV Inul Vizta Malang dalam 

Menerapkan SAK ETAP.........................................................       81 

 



7 
 

BAB V : PENUTUP 

5.1  Kesimpulan..............................................................................        84 

5.2  Saran.........................................................................................        85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DAFTAR GAMBAR 

  

Gambar 4.1   VVIP Room..............................................................................        38 

Gambar 4.2   VIP Room.................................................................................        38 

Gambar 4.3   Deluxe Room............................................................................        39 

Gambar 4.4   Large Room..............................................................................        39 

Gambar 4.5   Medium Room.........................................................................        39 

Gambar 4.6   Small Room..............................................................................        40 

Gambar 4.7   Ruang Tunggu..........................................................................        41 

Gambar 4.8   Mini Barr..................................................................................        42 

Gambar 4.9   Struktur Organisasi...................................................................        42 

Gambar 4.10 Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan…........        45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1   Harga Sewa Karaoke Room.........................................................        40 

Tabel 4.2   Laporan Harian KTV Inul Vizta Malang.....................................        46 

Tabel 4.3   Laporan Bulanan KTV Inul Vizta Malang..................................        47 

Tabel 4.4   Laporan Mutasi Card KTV Inul Vizta Malang............................        48 

Tabel 4.5   Laporan Laba Rugi KTV Inul Vizta Malang...............................        50 

Tabel 4.6   Format Buku Kas.........................................................................        52 

Tabel 4.7   Format Buku Piutang...................................................................        53 

Tabel 4.8   Format Buku Utang......................................................................        53 

Tabel 4.9   Format Buku Persediaan Barang Dagang....................................        54 

Tabel 4.10  Format Buku Persediaan Bahan Baku........................................        55 

Tabel 4.11  Format Buku Persediaan Barang Jadi.........................................        56 

Tabel 4.12  Format Pencatatan Aset Tetap....................................................        58 

Tabel 4.13  Daftar Aset Lancar .....................................................................        59 

Tabel 4.14  Daftar Aset Tetap ........................................................................        60 

Tabel 4.15  Pendapatan..................................................................................        61 

Tabel 4.16  Beban..........................................................................................        62 

Tabel 4.17  Ekuitas.........................................................................................        63 

Tabel 4.18  Laporan Laba Rugi.....................................................................        64 

Tabel 4.19  Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik...........................................        67 

Tabel 4.20  Neraca.........................................................................................        68 

Tabel 4.21  Laporan Arus Kas.......................................................................        69 

Tabel 4.22  Perubahan Kas Bersih pada Aktivitas Operasi...........................        70 

Tabel 4.23  Manfaat Ekonomi Aset Tetap.....................................................        74 

Tabel 4.24  Kas dan Setara Kas.....................................................................        78 

Tabel 4.25  Piutang........................................................................................        78 

Tabel 4.26  Persediaan...................................................................................        78 

Tabel 4.27  Aset Tetap...................................................................................        79 

Tabel 4.28  Pendapatan..................................................................................        80 

Tabel 4.29  Beban..........................................................................................        80 



10 
 

Tabel 4.30  Modal..........................................................................................        81 

Tabel 4.31  Tingkat Pendidikan Karyawan ...................................................        82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1   Laporan Harian 

Lampiran 2   Laporan Bulanan 

Lampiran 3   Laporan Mutasi Bank 

Lampiran 4   Laporan Laba Rugi 

Lampiran 5   Aset Lancar dan Aset Tetap 

Lampiran 6   Aset Tetap dan Penyusutannya 

Lampiran 7   Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ABSTRAK 

 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

(Studi Kasus pada CV ADI BUANA - KTV Inul Vizta Malang) 

 

Oleh : 

Weny Prisilia 

 

Dosen Pembimbing : 

Akie Rusaktiva Rustam, M.SA., Ak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui kondisi laporan keuangan CV 

Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang, 2) mengetahui proses penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang yang sesuai 

dengan SAK-ETAP, 3) mengetahui kendala bagi CV Adi Buana – KTV Inul 

Vizta Malang dalam menerapkan SAK ETAP. Jenis penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengarah pada studi kasus. 

Penelitian ini menggambarkan fenomena atas objek yang diteliti yakni kondisi 

laporan keuangan CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang. Data diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, fenomena atas objek 

dianalisis untuk menemukan kemungkinan terjadinya kesalahan kemudian 

memberikan beberapa saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang tidak memiliki 

laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan 

yang disusun hanya laporan laba rugi saja dan formatnya masih belum sesuai 

dengan standar yang berlaku.  Penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

berdasarkan SAK ETAP dimulai dengan mencatat transaksi mengakui unsur-

unsur laporan keuangan, kemudian membuat laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Kendala yang dihadapi CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang yakni sumber 

daya yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran bagi pemilik akan 

pentingnya laporan keuangan 

 

 

Kata kunci : laporan keuangan, SAK ETAP 
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ABSTRACT 

 

Compilation and Presentation of Financial Statement under Financial 

Accounting Standard for Small Medium Enterprise (SAK ETAP) 

(Case Study at CV ADI BUANA - KTV Inul Vizta Malang) 

 

By : 

Weny Prisilia 

 

Advisor : 

Akie Rusaktiva Rustam, M.SA., Ak 

 

The purposes of this research are : 1) determine the condition of the 

financial statements of CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang, 2) determine the 

process of preparing and presenting of the financial statements of CV Adi Buana 

– KTV Inul Vizta Malang in accordance with SAK ETAP, 3) determine the 

constraint of CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang in applying SAK ETAP. 

This is a qualitative descriptive research which aim at case study. This research 

more describe the phenomenon of the object, in this case is the condition of the 

financial statements of CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang. The data is 

obtained of the interview, observation, and documentation. After that the 

phenomenon of the object will be analyzed to find out the possibility of the 

mistakes and then gave some suggestions. Based on the result of evaluation that 

has been done, it can be conclude that : CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang 

does not have complete financial statements in accordance with SAK ETAP, they 

just had income statement and the the format still not in accordance with the 

applicable standard. The preparation and the presentation of financial statements 

under SAK ETAP begin by entering the transaction, recognize the elements of 

financial statements, and then making an income statement, statement of equity, 

balance sheet, statement of cash flow, and note of financial statements. The 

constraint that faced by CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang are inadequate 

human resources and lack of awareness of the owner of the importance of 

financial statements. 

 

 

Key words : financial statement, SAK ETAP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk, memacu timbulnya perkembangan usaha di 

berbagai bidang. Mulai dari usaha di bidang jasa, manufaktur maupun usaha di 

bidang perdagangan. Usaha di bidang jasa merupakan perusahaan yang 

kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud (jasa) dengan maksud 

meraih keuntungan. Usaha di bidang manufaktur merupakan suatu cabang industri 

yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi 

bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Usaha di bidang dagang 

merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan transaksi pembelian 

barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya (Wikipedia). 

Berbagai usaha yang berkembang di Indonesia bergerak dalam berbagai 

skala yang dimulai dari yang berskala yakni skala mikro, kecil, dan menengah  

atau UMKM. Namun hingga saat ini pengertian UMKM sendiri belum mengalami 

kesepakatan. Menurut UU No. 20 tahun 2008 usaha berskala mikro yakni sebagai 

usaha dengan kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan 

tahunan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian bidang 

usaha yang berskala kecil yakni usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah, atau memiliki 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
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dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Selanjutnya adalah bidang usaha berskala menengah yakni sebagai usaha dengan 

kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 

Dengan adanya berbagai usaha yang berkembang di Indonesia, setiap 

perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. 

Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan perusahaan masing-masing memang 

sangatlah penting, Selain hal tersebut juga dibutuhkan adanya kemampuan untuk 

menyajikan suatu laporan keuangan yang baik, sehingga laporan keuangan 

tersebut dapat menjadi bahan analisis perusahaan, yang nantinya dapat 

memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk menutupi kelemahan serta 

meminimalisir hambatan dalam dinamika bisnis yang dihadapi. Hal tersebut dapat 

dilakukan apabila manajemen mampu mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang akurat. Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

manajemen dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang berasal dari 

laporan keuangan perusahaan.  

Harahap (2000:49) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah output 

dari hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi 

bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses 

pengambilan keutusan. Di samping sebagai informasi bagi para pemakai, laporan 

keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau accountability. Mereka 
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yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah 

penting untuk mengetahui kondisi laporan keuangan tersebut (Apriyono : 2008).  

Sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan bagi suatu perusahan, 

Ikatan akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan-pernyataan standar 

yang mengatur pembuatan laporan keuangan atau biasa disebut dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum (PSAK Umum). PSAK Umum 

tersebut secara bertahap oleh IAI sedang dilakukan perubahan dengan adopsi 

International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga pada tahun 2012 

seluruh PSAK merupakan hasil adopsi dari IFRS (Syarif : 2010). Faktanya, 

penggunaan PSAK Umum membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatan 

laporan keuangan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang berskala besar saja 

yang mampu membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK Umum  

Di Indonesia 90% dari jumlah perusahaan yang ada merupakan 

perusahaan yang berskala UMKM. Penerapan PSAK Umum pada penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan akan dirasa berat dan rumit. Oleh karena itu pada 

bulan Mei tahun 2009, telah diberlakukan standar akuntansi keuangan entitas 

tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2011. SAK ETAP ini menjadi jawaban atas tuntutan bagi perusahaan 

berskala UMKM untuk mendapatkan kemudahan dengan biaya yang memadai 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka. 

Berlakunya SAK ETAP sejak tahun 2011 tersebut sangat membantu 

perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya UMKM untuk dapat mencapai 

tujuan dalam pembuatan laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya SAK 
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ETAP mampu membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih 

mengembangkan usaha mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

perusahaan sangat penting untuk memiliki laporan keuangan yang baik. Dengan 

memiliki laporan keuangan yang baik, akan dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan strategis untuk mengembangkan perusahaan. Untuk 

membantu para pengusaha UMKM, telah diterapkan adanya SAK-ETAP yang 

lebih mempermudah penyajian laporan keuangan perusahaan. Mengingat saat ini 

penerapan SAK-ETAP belum menjadi perhatian perusahaan berskala UMKM, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan dengan 

standar akuntansi keuangan tersebut. Sehingga penulis mengambil judul 

“Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

(Studi Kasus pada CV ADI BUANA - KTV Inul Vizta Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis 

sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana kondisi laporan keuangan pada CV Adi Buana - KTV Inul 

Vizta Malang ? 

b. Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV Adi 

Buana - KTV Inul Vizta Malang yang sesuai dengan SAK-ETAP ? 

c. Apakah kendala bagi CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang dalam 

menerapkan SAK ETAP ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kondisi laporan keuangan pada CV Adi Buana - 

KTV Inul Vizta Malang 

b. Untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV 

Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang yang sesuai dengan SAK-ETAP 

c. Untuk mengetahui kendala bagi CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang dalam menerapkan SAK ETAP  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis  

- Memperoleh pengetahuan mengenai laporan keuangan yang 

diterapkan pada suatu perusahaan, sehingga diharapkan mampu 

menambah wawasan  

- Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

dan melatih penulis dalam menganalisa serta memecahkan masalah 

b. Bagi perusahaan 

- Sebagai bahan masukan dan pertimbangan evaluasi yang 

difokuskan pada laporan keuangan yang dimiliki oleh CV Adi 

Buana – KTV Inul Vizta Malang 
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- Sebagai alternatif masukan dalam upaya meningkatkan susunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi ETAP 

c. Bagi pihak lain 

- Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang berminat 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai standar akuntansi 

ETAP dan penerapannya pada perusahaan 

- Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai standar akuntansi ETAP 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Gambaran sistematika penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

Bab I :  Pendahuluan 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang 

diangkatnya judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab II :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini memaparkan mengenai teori yang mendukung dan 

relevan dengan permasalahan yang ada, yang nantinya akan 

dijadikan dasar pemecahan masalah yang ada. 

Bab III :  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, meliputi 

jenis penelitian yang digunakan, lokasi, dan waktu penelitian, 
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fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai hasil pengumpulan, penyajian, dan 

analisis data, mengenai masalah yang dialami perusahaa. Serta 

usulan perubahan laporan keuangan yang sesuai dengan tinjauan 

pustaka 

Bab V :  Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir, yang berisi kesimpulan 

mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian serta saran-saran 

yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi perusahaan 

dalam perbaikan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1      Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

2.1.1    Definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa, entitas tanpa 

akuntabilitas publik (ETAP) adalah suatu entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan 

umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh 

pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Syarif (2010) 

menyatakan bahwa entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas 

telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan 

penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas 

sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, 

pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

2.1.2    Tujuan penyusunan SAK ETAP 

Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan, pertama PSAK 

– IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat 

penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah. Kedua PSAK – IFRS 

rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun 
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sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah 

keluar PSAK 50 (revisi). Ketiga PSAK – IFRS menggunakan principle based 

sehingga membutuhkan banyak professional judgement. Keempat PSAK – IFRS 

perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Oleh karena itu SAK ETAP dapat digunakan 

oleh perusahaan menengah kecil sebagai standar akuntansi keuangan perusahaan 

mereka (Dwi Martani : 2011). 

SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan 

dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Dalam kenyataannya SAK 

ETAP diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif. 

Dalam pencatatannya SAK ETAP mengakui semua aset dan kewajiban jika 

diijinkan oleh ETAP dan tidak mengakui asset dan kewajiban bila tidak diijinkan 

oleh ETAP. Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama 

menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP. Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban 

yang diakui sesuai SAK ETAP ( Dwi Martani : 2011). 

Dwi Martani (2011) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP lebih 

sederhana dibanding penerapan PSAK Umum yang mengacu pada IFRS karena 

PSAK ETAP mengacu pada praktek akuntansi yang saat ini digunakan. Basir 

(2010) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP bebas diterapkan oleh entitas 

tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana 

pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu 

membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangan, tidak ada eksposure ke 

pengguna eksternal atas laporan keuangannya, maka entitas ini tidak perlu 

menerapkan PSAK Umum. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan 
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dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi 

mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Syarif : 2010). 

Dari berbagai kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penyusunan SAK ETAP adalah menjadi satandar yang dapat memberikan 

kemudahan bagi ETAP dalam menyusun laporan keuangan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Sadeli (2000:18) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang 

memberikan informasi kuatitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta 

hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan Warren (2005:24) 

menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang 

menghasilkan informasi bagi para pemakainya. Kieso dan Weygant (2007:43) 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan saran pengkomunikasian 

informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang kuantifikasi dalam nilai moneter.  

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir 2001:7). Baridwan (1992 : 17) 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang 

bersangkutan. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
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besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. 

Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

hasil dari suatu proses akuntansi yang mengkomunikasikan informasi data 

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam standar akuntansi keuangan (SAK 

Umum) (2009:3) menyatakan bahwa laporan keuangan juga menunjukkan apa 

yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa 

yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup 

misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. 

Sadeli (2000:18) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan 

kewajiban 

b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan 

kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha 
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c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan 

kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha 

d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

mena menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba 

e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan 

pemakainya 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam standar akuntansi keuangan umum (SAK Umum) (2009) dijelaskan 

bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pengguna. Dimana terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat 

diperbandingkan. 

SAK ETAP (2009) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif informasi 

dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. 

Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta 
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kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan 

yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan 

dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan 

harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu (IAI, SAK ETAP. 

2009). 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna 

untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruh. keputusan ekonomi pengguna 

dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu(IAI, SAK ETAP. 2009). 

c. Materialitas 

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan 

keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan 

yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam 

mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat 

(misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau 

membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari 

SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, 

kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas (IAI. SAK ETAP. 2009). 
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d. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari 

kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan 

atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi 

pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai 

suatu hasil tertentu (IAI, SAK ETAP. 2009). 

e. Penyajian jujur 

Agar dapat diandalkan informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian 

yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. 

Hal tersebut bukan karena kesengajaan untuk menyesuaikan tetapi 

lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi 

transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan (IAI, SAK ETAP. 

2009) 

f. Substansi menggugah bentuk 

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 

dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan 

(IAI, SAK ETAP. 2009) 
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g. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh 

ada suatu usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan orang lain 

yang mempunyai kepentingan berlawanan (IAI, SAK ETAP. 2009) 

h. Pertimbangan sehat 

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa 

dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan 

penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan 

pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan 

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga 

aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau 

penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban 

yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan 

bias (IAI, SAK ETAP. 2009) 

i. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 
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menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang 

mencukupi ditinjau dari segi relevansi (IAI, SAK ETAP. 2009) 

j. Dapat dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan 

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas 

yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan. harus 

mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi 

dan pengaruh dampak perubahan tersebut (IAI, SAK ETAP. 2009) 

 

2.2.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan 

SAK ETAP no 2 paragraf 24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan 

keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan 

laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan 

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

handal  
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SAK ETAP menjelaskan bahwa pengakuan unsur-unsur laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengakuan Aset 

SAK ETAP no 2 paragraf 34 menyatakan bahwa aset diakui dalam 

neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan 

mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika 

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak 

mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. 

Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban 

dalam laporan laba rugi. 

b. Pengakuan Kewajiban 

SAK ETAP no 2 paragraf 34 menyatakan bahwa Kewajiban diakui 

dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang 

mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan 

kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur 

dengan andal. 

c. Pengakuan Penghasilan 

SAK ETAP no 2 paragraf 35 menyatakan bahwa pengakuan 

penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan 

kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan 

manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan 

aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara 

andal. 
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d. Pengakuan Beban 

SAK ETAP no 2 paragraf 36 menyatakan bahwa pengakuan beban 

merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban 

diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa 

depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan 

kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. 

e. Pengakuan Laba atau Rugi  

SAK ETAP no 2 paragraf 37 menyatakan bahwa laba atau rugi 

merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal 

tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, 

dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP no 

2 paragraf 39 menyatakan bahwa SAK ETAP tidak mengijinkan 

pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset 

atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut 

merupakan hasil dari penerapan “matching concept”. 

 

2.2.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 

Agar secara teknis penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan 

dengan mudah, diperlukan sarana untuk mencatat hasil pengukuran. Apabila 

sarana pencatatan telah tersedia, masalah berikutnya adalah bagaimana suatu 

objek (pos) yang terlibat dalam transaksi, kejadian atau kondisi diukur dan apakah 

hasil pengukuran dapat dicatat dalam suatu sistem akuntansi (Suwardjono : 2005). 

SAK ETAP no 2 paragraf 30 menjelaskan bahwa pengukuran adalah 

proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, 

kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. SAK ETAP no 2 
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paragraf 31 menjelaskan bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya 

historis dan nilai wajar : 

a.  Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh 

aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas 

yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima 

sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. 

b.  Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu 

aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak 

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu 

transaksi dengan wajar.  

 

2.2.6 Penyajian Laporan Keuangan 

SAK ETAP (2009:18) menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan 

yang mematuhi persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan keuangan yang 

lengkap yakni sebagai berikut : 

 

1. Penyajian Wajar 

SAK ETAP paragraph 2 no 3 menjelaskan bahwa laporan keuangan 

menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh 

transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan 

kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan 

SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, 

menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja 
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keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika 

kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi 

pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan 

kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. 

 

2. Kepatuhan terhadap SAK-ETAP 

SAK ETAP no 3 paragraf 3 menyatakan bahwa entitas yang laporan 

keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan 

eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas 

kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika 

mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 

 

3. Penyajian yang Konsisten 

SAK ETAP no 3 paragraf 6 menyatakan bahwa penyajian dan klasifikasi 

pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali : 

a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 

perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan 

penyajian lebih baik sesuai criteria pemilihan dan penerapan kebijakan 

akuntansi. 

b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

 

4. Informasi Komparatif 

SAK ETAP no 3 paragraf 9 menyatakan bahwa Informasi harus 

diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali 

dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan 
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keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan 

informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan 

untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 

 

5. Identifikasi Laporan Keuangan 

SAK ETAP no 3 paragraf 16 menyatakan bahwa entitas harus 

mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan 

termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan 

komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari 

informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut 

ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan 

keuangan: 

a. nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan 

periode terakhir; 

b. tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang 

lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; 

c. mata uang pelaporan, dan 

d. pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. 

SAK ETAP no 3 paragraf 17 menyatakan bahwa entitas harus 

mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan: 

a. domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang 

terdaftar; 

b. penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya. 
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2.3 Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 

2.3.1    Elemen Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 

SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas 

terdiri dari : 

 

1. Neraca 

SAK ETAP no 4 paragraf 1 menyatakan bahwa neraca menyajikan 

aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu–

akhir periode pelaporan. Dan minimal mencakup pos-pos sebagai 

berikut : 

a. kas dan setara kas; 

b. piutang usaha dan piutang lainnya; 

c. persediaan; 

d. properti investasi; 

e. aset tetap; 

f. aset tidak berwujud; 

g. utang usaha dan utang lainnya; 

h. aset dan kewajiban pajak; 

i. kewajiban diestimasi; 

j. ekuitas. 

SAK ETAP no 4 paragraf 4 menyatakan bahwa entitas harus 

menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah 

dalam neraca, dimana klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Aset Lancar 
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SAK ETAP (2009:20) menyatakan bahwa entitas 

mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 

2. Dimiliki untuk diperdagangkan; 

3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah akhir periode pelaporan; atau 

4. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 

penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk 

menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan. 

b. Kewajiban Pendek 

SAK ETAP (2009:20) menyatakan bahwa entitas 

mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban pendek jika: 

1. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus 

normal operasi entitas; 

2. dimiliki untuk diperdagangkan; 

3. kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah akhir periode pelaporan; atau 

4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda 

penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan. 

2. Laporan Laba Rugi 
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SAK ETAP no 5 paragraf 2 menyatakan bahwa laporan laba rugi 

memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam 

suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP 

mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan 

dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai 

penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari 

laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Pos-pos dalam 

laporan laba rugi yakni sebagai berikut : 

a. pendapatan; 

b. beban keuangan; 

c. bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 

ekuitas; 

d. beban pajak; 

e. laba atau rugi neto. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

SAK ETAP no 6 paragraf 2 menyatakan bahwa entitas menyajikan 

laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

a. laba atau rugi untuk periode; 

b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

c. untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan  

d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah 

tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah 

perubahan yang berasal dari: 
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1. laba atau rugi; 

2. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

3. jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik 

ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, 

transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke 

pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak 

yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Dalam SAK-ETAP (2009:28) Laporan arus kas menyajikan informasi 

perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan 

secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas menurut SAK-

ETAP yang dikutip oleh RanuAgus (2011), yakni sebagai berikut : 

a. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas 

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan 

kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh 

arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 
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4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 

5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika 

dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi; 

6. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan 

kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang 

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual 

kembali. 

b. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus 

kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 

1. pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset 

tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset 

jangka panjang lainnya; 

2. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, 

dan aset jangka panjang lainnya; 

3. pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang 

entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran 

untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas 

atau dimiliki untuk diperdagangkan); 

4. penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari 

entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari 
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efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki 

untuk diperdagangkan); 

5. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

6. penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan 

pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

c. Aktivitas Pendanaan 

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

1. penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 

2. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik 

atau menebus saham entitas; 

3. penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman 

jangka pendek atau jangka panjang lainnya; 

4. pelunasan pinjaman; 

5. pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban 

yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Menurut SAK-ETAP (2009) catatan atas laporan keuangan berisi 

informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan 

naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 

informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam 

laporan keuangan. SAK ETAP no 8 paragraf 2 menyatakan bahwa 

catatan atas laporan keuangan harus: 
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a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan akuntansi tertentu yang sesuai  

b. mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP 

tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan 

c. memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam 

laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan 

keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis 

sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan 

merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

2.3.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 

Menurut SAK ETAP unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari : 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP.2.12:2009) 

Menurut Warren (2005:18) aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, contohnya : kas, tanah, pabrik, dan peralatan, serta hak 

atau klaim atas property. Sedangkan Kieso (16:2007) menyatakan 

bahwa aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis 

dan digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi, konsumsi, dan 

jual beli.  
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aset adalah segala 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas yang digunakan dalam 

aktivitas-aktivitas produksi, konsumsi, dan jual beli yang manfaatnya 

dapat diperoleh di masa mendatang.  

2. Kewajiban 

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari 

peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat 

ekonomi (SAK ETAP 2.12:2009). Standar akuntansi keuangan 

(2009:11) menyatakan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini 

biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian 

jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau 

konversi kewajiban menjadi ekuitas. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah 

hutang yang harus dipenuhi.  

3. Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda 

seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa (SAK 

ETAP. 2009:2.22). Suwardjono (307 : 2005) menyatakan bahwa 

pengertian dari pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset, 

kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang 

terus-menerus, pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban, dan 

kegiatan yang menyebabkan kenaikan ekuitas. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah 

peningkatan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan laba.  

4. Beban 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 

periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang 

tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal (SAK ETAP 

2009:2.20) 

SAK ETAP no 2 paragraf 23 menyatakan bahwa beban mencakup 

kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas 

yang biasa. 

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa 

meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. 

Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya 

aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap. 

b. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan 

aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan 

laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan 

mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan 

keputusan ekonomi. 

6. Ekuitas 
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Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua 

kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. 

Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi 

dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo 

laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas (SAK ETAP 2009:2.19)  

 

2.4 Pajak Penghasilan Menurut SAK ETAP 

Pentingnya pembukuan untuk perpajakan yaitu : (a) mempermudah wajib 

pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan Tahunan (SPT), (b) mempermudah 

perhitungan besarnya penghasilan kena pajak, (c) penyajian informasi tentang 

posisi finansial dari hasil usaha (Gunadi : 1.1999) 

SAK ETAP ( no 24 paragraf 1) menyatakan bahwa pajak penghasilan 

termasuk dari seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar hasil kena 

pajak Pajak penghasilan juga termasuk pajak, misalnya pemungutan dan 

pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint 

venture atas distribusi ke entitas pelapor. 

SAK ETAP (no 24 paragraf 2) menyatakan bahwa entitas harus mengakui 

kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode 

sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode 

berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode 

tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap suatu perusahaan. 

Studi kasus dilakukan pada CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang. Penelitian 

ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan 

konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui sehingga nantinya mampu menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Tujuannya adalah untuk membuat 

deskriptif, gambaran, atau lukisan sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif 

secara keseluruhan merupakan suatu multi metode dalam satu fokus, yang 

melibatkan suatu pendekatan interpretif dan wajar terhadap setiap pokok 

permasalahannya (Salim, 2001:5). Studi kasus dilakukan dengan melakukan 

analisis secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi pada perusahaan, 

membandingkan dengan teori yang ada, kemudian menemukan masalah, dan 

memecahkannya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yang mengarah pada 

studi kasus merupakan suatu penelitian yang mendalam terhadap perusahaan yang 

diteliti agar nantinya mampu memberikan gambaran secara rinci tentang latar 

belakang, sifat, serta karakter khas yang dimiliki perusahaan. Kemudian 
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menganalisis dan mengevaluasinya untuk menemukan kemungkinan adanya 

permasalahan, serta memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. 

Dalam hal ini adalah peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada KTV Inul Vizta Malang, 

apakah sudah sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan ETAP 

 

3.2      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada KTV Inul Vizta Malang yang berlokasi di 

Basement MOG, Jl. Kawi No. 24 Malang, Jawa Timur. Peneliti melakukan 

penelitian dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012. 

 

3.3       Sumber Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian 

berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa 

adanya data perantara (Sugiyono, 2008:62). Jadi, data diperoleh langsung dari 

perusahaan yang dijadikan studi kasus melalui teknik pengumpulan data. Adapun 

data primer yang dimaksud antara lain : 

1. Gambaran perusahaan secara umum 

2. Laporan keuangan perusahaan  

3. Dokumen yang digunakan beserta informasinya 

4. Bukti-bukti transaksi yang ada 

5. Laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaan 

 

5.5 Metode/ Teknik Pengumpulan Data 

Metode/ teknik pengumpulan data ini adalah : 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 

2006). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang dijadikan 

sumber data yakni management dan karyawan perusahaan yang 

berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

2. Observasi 

Observasi yang dilaksanakan peneliti adalah obsevasi pasif. Dimana 

peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2008). Jadi peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan yang 

berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono, 2008:82). Jadi dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang diperlukan dengan mencatat dokumen-

dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Peneliti mengumpulkan data 

berupa catatan, bentuk laporan keuangan, form yang digunakan 

perusahaan dan sebagainya. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah 

dipahami dan diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2008). Data yang 
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diperoleh dianalisis dan dievaluasi dengan membandingkan teori yang ada untuk 

menemukan kemungkinan adanya permasalahan atas penyusunan laporan 

keuangan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan 

keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) pada CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang. 

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis terhadap kondisi laporan keuangan KTV Inul Vizta 

Malang 

2. Memberikan usulan format laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 

ETAP 

3. Melakukan penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan 

KTV Inul Vizta Malang  

4. Melakukan analisis terhadap kendala KTV Inul Vizta Malang dalam 

penerapan SAK-ETAP 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Gambaran Umum CV Adi Buana – KTV Inul Vizta  

4.1.1    Sejarah CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang 

CV Adi Buana didirikan oleh pengusaha dari kota Kediri sejak tahun 

2008. CV Adi Buana mulai mendirikan karaoke televisi (KTV) Inul Vizta yang 

pertama di kota Kediri pada tahun 2010 yang merupakan perusahaan waralaba 

dari perusahaan Vizta Pratama Jakarta. Kemudian mendirikan perusahaan 

waralaba kedua yakni KTV Inul Vizta yang kedua di kota Malang pada tahun 

2010 (selanjutnya disebut KTV Inul Vizta Malang. 

KTV Inul Vizta Malang bergerak di bidang industri hiburan yakni karaoke 

keluarga dan restoran. Badan pelayanan perizinan terpadu pemerintah kota 

Malang menerbitkan surat izin usaha karaoke keluarga dengan nomor 

556.2/0047/35.73.407/2010 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2010 dan surat 

izin usaha restoran dengan nomor 556.2/0052/35.73.407/2010 yang diterbitkan 

pada tanggal 11 Mei 2010.  

Dari data yang diperoleh penulis, KTV Inul Vizta Malang merupakan 

perusahaan di bidang jasa yakni menjual jasa room karaoke. Selain itu, 

perusahaan ini juga merupakan usaha di bidang rumah makan. Omzet rata-rata 

yang didapatkan oleh perusahaan antara Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) hingga Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tiap 

tahunnya.  
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Kegiatan operasional utama KTV Inul Vizta Malang yakni menyewakan 

jasa berupa room karaoke dan juga melayani penjualan menu food, drink, and 

beverage. Dibangun pada tanggal 17 Maret 2010 dan memulai kegiatan 

operasionalnya pada tanggal 20 Juli 2010. Inul Vizta Malang dibuka resmi oleh 

brand owner yakni Inul Daratista pada tanggal 31 Oktober 2010 sehingga sejak 

tanggal itulah Inul Vizta resmi didirikan di kota Malang. 

 

4.1.2    Lokasi KTV Inul Vizta 

Lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberlangsungan suatu usaha. KTV Inul Vizta memiliki lokasi yang strategis, 

yaitu di Mall Olympic Garden (MOG) Lantai Basement. Jl. Kawi No.24. Malang. 

Mall Olympic Garden merupakan salah satu mall terbesar di Kota Malang, berada 

di pusat kota malang. Dan KTV Inul Vizta terletak di basement dari mall tersebut. 

Sehingga merupakan tempat yang sangat strategis dan mudah untuk di akses. 

 

4.1.3    Visi dan Misi 

KTV Inul Vizta Malang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : 

Visi :  the icon of singing and celebration 

Misi :  1.  Menjalin kerja sama dengan semua perusahaan 

2.  Menumbuhkembangkan kepercayaan pada masyarakat 

3. Memenuhi selera masyarakat kelas menengah metropolis 

trendy yang menginginkan bernyanyi, hang out, maupun 

berpesta pada tempat dan suasana yang colorful, cozy, fun, 

nyaman, sopan, dan “selebrity abiz”. 
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4.1.4     Produk, Fasilitas, dan Layanan KTV Inul Vizta Malang 

KTV Inul Vizta mengutamakan fasilitas dan layanan yang ramah untuk 

memenuhi selera masyarakat kelas menengah metropolis yang menginginkan 

benyanyi, hang out, maupun berpesta pada tempat dan suasanya yang nyaman. 

Berikut ini merupakan produk, fasilitas, dan layanan KTV Inul Vizta : 

1. Karaoke Room 

KTV Inul Vizta menyediakan karaoke room dan terbagi ke dalam 

enam type pilihan, dengan berbagai fasilitas yang mendukung pada 

tiap type karaoke room.  

a. VVIP room 

Gambar 4.1 VVIP room 

 

 Kapasitas : 35 orang  Jumlah : 1 room 

b. VIP room 

Gambar 4.1 VIP room 

 

Kapasitas : 25 orang  Jumlah : 1 room 
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c. DELUX room 

Gambar 4.3 DELUXE room 

 

Kapasitas : 16 orang   Jumlah :  2 room 

d. LARGE room 

Gambar 4.4LARGE room 

 

 

 

 

 

Kapasitas : 13 orang  Jumlah : 2 room 

 

e. MEDIUM room 

Gambar 4.5 MEDIUM room 

 

Kapasitas  : 8 orang  Jumlah : 9 room 
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f. SMALL room 

Gambar 4.6 SMALL room 

 

Kapasitas : 5 orang  Jumlah : 12 room 

Berikut adalah daftar harga room karaoke pada KTV Inul Vizta 

Malang : 

Tabel 4.1 Harga Sewa Karaoke Room 

JENIS 

ROOM 

SENIN S/D JUM'AT 
SABTU-MINGGU DAN 

HARI BESAR 

11.00-16.00 16.01-02.00 11.00-16.00 16.01-12.00 

SMALL 22.500 45.000 39.000  55.000  

MEDIUM 30.000 60.000  49.000  70.000 

LARGE 40.000  80.000  70.000  100.000 

DELUXE  55.000 110.000  90.000  130.000 

VIP  85.000 170.000  140.000  200.000 

VVIP  100.000 200.000  160.000  230.000 

                         Sumber : KTV Inul Vizta Malang 

 

2. Menu Food, drink, and beverage 

KTV Inul Vizta Malang menyediakan berbagai macam menu 

untuk makanan, minuman, dan snack. Pelanggan dapat memesan menu 

ketika sedang berada di dalam room karaoke atau di luar room karaoke 

namun masih berada di dalam area KTV Inul Vizta Malang.  
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3. Wifi area 

Wifi area ini terdapat di seluruh ruangan KTV Inul Vizta Malang 

sehingga para pengunjung dapat browsing dimanapun di area KTV 

Inul Vizta Malang. 

4. Komputer lengkap di ruang tunggu 

Ada dua unit komputer yang dapat digunakan oleh siapa saja 

pengunjung KTV Inul Vizta Malang tanpa harus melakukan 

pembayaran atau gratis. Komputer lengkap dua unit ini juga dapat 

digunakan oleh pengunjung untuk melihat film atau melakukan 

browsing. 

5. LCD TV di ruang tunggu 

Gambar 4.7  Ruang Tunggu 

 

LCD yang terdapat di ruang tunggu dapat memberikan 

kenyamanan pada para pengunjung yang sedang menunggu room 

karaoke yang siap untuk dipakai. Pengunjung dapat menggunakan 

fasilitas ini untuk berkaraoke sambil menunggu room yang kosong. 

LCD ini menyajikan berbagai film dan lagu-lagu yang ter-update, 

bahkan pengunjung juga bisa meminta untuk memutar lagu atau film 

pilihan mereka.  
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6. Mini bar 

            Gambar 4.8 Mini Bar 

             

Mini bar mempersembahkan berbagai sajian makanan ringan, 

berat, dan berbagai racikan minuman. Dengan cita rasa yang tinggi dan 

ditunjang dengan pelayanan yang ramah.  

4.1.5    Struktur Organisasi KTV Inul Vizta Malang 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari KTV Inul Vizta  : 

Gambar 4.9 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Penjelasan dari struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut : 

 Owner   : Pemilik tiap cabang 

 Manajer Operasional : Bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan 

  operasional perusahaan 

 Asisten Manajer  : Membantu semua kegiatan Manajer  

  Operasional  

 Marketting   : Mempublikasian dan memasarkan produk 

 Accounting   : Bertanggung jawab atas pengeluaran dan  

  pemasukan kas 

 Purchasing 1   : Bertanggung jawab atas pembelian barang  

       perusahaan 

 Purchasing 2   : Membantu seluruh pekerjaan purchasing 1 

 Head Cashiers  : Mengawasi sistem kerja para kasir 

 Receptionist  : Menerima tamu dan menerima telepon 

  pelanggan 

 Cashier   : Bertanggung jawab atas transaksi bill  

   (invoice) 

 Head Waiters  : Bertanggung jawab atas segala tugas dari  

  para waiters 

 Waiters   : Memberikan pelayanan pada para  

   konsumen 

 Head house keeping : Bertanggung jawab atas kebersihan  

   perusahaan dan mengawasi sistem kerja  

   house keeper 
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 House keeping   : Membersihkan perusahaan 

 Chef    : Bertanggung jawab atas unit kitchen 

 Cook    : Bertanggung jawab atas pengelolaan  

   kitchen dan membuat food and beverage 

 Cook helper   : Membantu pekerjaan cook 

 Captain Bar   : Bertanggung jawab atas operasional unit 

   bar 

 Bartender    : Membuat minuman sesuai dengan pesanan  

   pelanggan 

 Bar B/G    : Membantu pekerjaan bartender 

 Head IT    : Mengawasi semua yang berhubungan  

   dengan IT 

 Teknisi dan IT   : Memperbaiki segala kerusakan alat 

 Head Security   : Mengkoordinis dan menjaga keamanan  

   perusahaan 

 Secutity Guard  : Menjaga keamanan perusahaan 

 

4.1.6    Penyusunan Laporan Keuangan KTV Inul Vizta Malang  

Laporan keuangan KTV Inul Vizta Malang disusun oleh satu orang 

karyawan yang belum memiliki pengetahuan yang memadai akan standar 

akuntansi keuangan yang ada.  

Segala pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan 

hanya dibuat oleh satu orang saja. Transaksi dicatat dalam laporan harian dalam 

waktu yang tidak teratur, Terkadang transaksi dicatat tidak pada saat terjadinya 
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transaksi. Namun setiap transaksi yang dicatat wajib terdapat adanya bukti 

transaksi, Kemudian akuntan tidak menjurnal dari setiap transaksi yang dicatat. 

Setelah semua bukti transaksi dicatat selanjutnya akuntan membuat laporan 

bulanan. Setelah membuat laporan bulanan, maka langkah selanjutnya adalah 

membuat laporan laba rugi.  

Berikut ini adalah gambar proses penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan KTV Inul Vizta Malang : 

Gambar 4.10 

Proses Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KTV Inul Vizta Malang 

 

 

4.1.7 Penyajian Laporan Keuangan KTV Inul Vizta Malang 

KTV Inul Vizta Malang melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang 

terjadi berdasarkan pada bukti transaksi yang ada. Transaksi harian dicatat pada 

laporan harian, kemudian laporan harian direkap pada laporan bulanan, dan setiap 

akhir bulan KTV Inul Vizta Malang membuat laporan laba rugi.  

Laporan keuangan KTV Inul Vizta Malang hanya melakukan pencatatan 

transaksi pada kas, pendapatan, dan beban. KTV Inul Vizta Malang hanya  

transaksi 

Pencatatan transaksi 

Bukti transaksi 

Laporan harian 

Laporan mutasi card 

Pembuatan Laporan 

Keuangan 
Laporan laba rugi 

Laporan bulanan 
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membuat laporan laba rugi saja. Tetapi KTV Inul Vizta Malang telah 

menggunakan pengakuan pendapatan dan beban secara akrual. Berikut ini adalah 

laporan keuangan KTV Inul Vizta Malang yang dibuat setiap bulannya: 

a. Laporan Harian 

Berikut ini adalah format dari laporan harian yang disusun oleh KTV Inul 

Vizta Malang : 

Tabel 4.2 Laporan Harian 

REALISASI TRANSAKSI HARI INI 

JENIS TRANSAKSI HARGA DEBET KREDIT 

A JUMLAH PEMASUKAN     

  

          

          

B JUMLAH PENGELUARAN     

  

          

          

JUMLAH PENGELUARAN HARIAN     

          

C MUTASI K BANK 1 (CASH)     

  

          

          

D MUTASI K BANK 2 (CARD)     

  

          

          

JUMLAH TOTAL       

SISA       
Sumber : KTV Inul Vizta malang 
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Pada laporan harian KTV Inul Vizta Malang terdapat unsur-unsur yakni 

sebagai berikut : 

- Jumlah pemasukan, jenis transaksi pada jumlah pemasukan merupakan 

berbagai transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas. 

- Jumlah pengeluaran, jenis transaksi pada jumlah pengeluaran merupakan 

berbagai transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas.  

- Mutasi bank 1 (cash), merupakan jumlah kas yang disetorkan pada 

rekening pemilik pada hari itu 

- Mutasi bank 2 (card) merupakan transaksi debet pelanggan yang masuk di 

rekening pemilik yang sudah dipotong bunga bank.  

b. Laporan Bulanan 

Berikut ini adalah format dari laporan harian yang disusun oleh KTV Inul 

Vizta Malang: 

Tabel 4.3 Laporan Bulanan 

TGL 
DETAIL PENJUALAN TOTAL TOTAL 

PENGELUARAN ROOM  MENU  TAX SERVICE PEMASUKAN 

              

              

              

              

JUMLAH           

Sumber : KTV Inul Vizta malang 

Pada laporan bulanan, KTV Inul Vizta Malang terdapat unsur-unsur yakni 

sebagai berikut : 



61 
 

- Detail penjualan merupakan penjelasan dari total pemasukan, yakni yang 

berasal dari penjualan room karaoke, penjualan menu, pajak keluaran, dan 

pendapatan lain-lain berupa service.  

- Total pengeluaran merupakan jumlah dari pengeluaran harian yang berasal 

dari laporan pengeluaran harian.  

- Kolom tanggal merupakan kolom yang berisi dari tanggal 1 sampai 

dengan akhir bulan, meskipun laporan ini merupakan laporan bulanan, tapi 

laporan ini dibuat setiap hari. 

Tujuan perusahaan membuat laporan bulanan ini adalah untuk mengetahui 

jumlah penjualan kotor dari menu dan room karaoke pada setiap bulannya.  

c. Laporan Mutasi Card 

Berikut ini adalah format laporan mutasi card yang dibuat oleh KTV Inul 

Vizta Malang : 

Tabel 4.4  Mutasi Card 

No. TGL OMSET pot % AMOUNT JUMLAH 

  SISA SALDO BULAN JUNI 2011   

  1         

  2         

  dst         

JUMLAH         

     Sumber : KTV Inul Vizta Malang 

Laporan mutasi card adalah laporan yang menyatakan jumlah yang disetorkan 

pada rekening pemilik yang berasal dari pembayaran transaksi oleh pelanggan 

dari kartu debet mereka. Setiap pembayaran melalui kartu debet perusahaan 

dikenakan potongan bunga oleh masing-masing bank. KTV Inul Vizta Malang 
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menggunakan jasa dari empat bank yang berbeda dengan potongan masing-

masing sebesar yakni : 

1. BCA, dengan potongan sebesar 0% 

2. BII, dengan potongan sebesar 2,25% 

3. BNI, dengan potongan bunga sebesar 1,95% 

4. Mandiri, dengan potongan bunga sebesar 1,8% 

Laporan mutasi card dibuat setiap hari dengan dibuatnya laporan ini, kita 

dapat mengetahui berapa jumlah potongan atau beban bunga yang dibayarkan 

pada masing-masing bank, serta berapa jumlah setoran tunai pada rekening 

pemiliki atau yang disebut dengan kas di bank. 

d. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi dibuat oleh perusahaan ini dengan periode satu bulanan. 

Dari laporan laba rugi ini, perusahaan membuat prosentase penilaian kinerja 

yakni perbandingan laba dari omset yang diterima. Target yang ditetapkan 

oleh perusahaan adalah sebesar 30% untuk setiap bulannya. Sejak pertama 

kali berdiri hingga Desember 2011, KTV Inul Vizta Malang telah mencapai 

target yang mereka tetapkan. 

Laporan laba rugi KTV Inul Vizta berisi jumlah pemasukan yang dikurangi 

dengan jumlah pengeluaran. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat 

dalam laporan laba rugi KTV Inul Vizta Malang : 

- Jumlah pemasukan berasal dari omset cash, omset card, dan pendapatan 

lain-lain yang terdapat pada laporan bulanan.  
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- Jumlah pengeluaran yakni total pengeluaran harian yang merupakan jumlah 

yang terdapat pada laporan bulanan, gaji karyawan, dan potongan dari 

bank, atau beban bunga yang dibayarkan perusahaan yang berasal dari 

laporan mutasi card.  

Berikut ini adalah format laporan laba rugi yang dibuat oleh KTV Inul Vizta 

Malang : 

Tabel 4.5  Laporan Laba Rugi 

REALISASI TRANSAKSI HARI INI 

JENIS TRANSAKSI DEBET KREDIT 

A JUMLAH PEMASUKAN     

  

1 OMSET CASH bulan X2011 xxx   

2 OMSET CARD bulan X 2011 xxx   

3 PENDAPATAN LAIN2 xxx   

        

B JUMLAH PENGELUARAN     

  

1 Total Pengeluaran Harian bulan X   xxx 

2 Gaji Karyawan bulan X   xxx 

3 Pot dr Bank    xxx 

        

JUMLAH TOTAL xxx xxx 

LABA xxx   

 LABA BERSIH :  x %     

                 Sumber : KTV Inul Vizta Malang 

4.2 Penyusunan dan penyajian laporan keuangan - KTV Inul Vizta Malang 

yang sesuai dengan SAK-ETAP 

       Penerapan SAK-ETAP pada proses penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan perusahaan seperti KTV inul Vizta Malang ini dimaksudkan untuk 
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mempermudah dalam pembuatannya dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Selain itu, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Berikut ini 

adalah proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk KTV Inul Vizta 

malang yang sesuai dengan SAK-ETAP. 

  

4.2.1      Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi merupakan suatu proses untuk mencatat setiap transaksi 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Secara standar,  transaksi yang perlu 

dicatat adalah transaksi yang berhubungan dengan kas, pendapatan, beban, 

piutang, dan hutang. Mencatat transaksi merupakan kegiatan yang sangat penting 

sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan. 

Urutan peristiwa dalam proses pencatatan dimulai dengan adanya transaksi. 

Setelah transaksi terjadi maka akan terdapat bukti transaksi. Pencatatan transaksi 

harus disertai dengan adanya bukti transaksi, sebagai bukti bahwa transaksi 

tersebut benar-benar ada bukan merupakan transaksi fiktif. 

Dalam dunia akuntansi setiap transaksi dicatat dalam buku yang dikenal 

dengan nama jurnal atau pencatatan double entry. Namun dengan adanya kondisi 

yang terjadi pada KTV Inul Vizta Malang, lebih cocok menggunakan pencatatan 

single entry yakni sistem pencatatan tunggal yang hanya mencatat setiap transaksi 

sekali. Metode single entry hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi 

akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan 

pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.  

       Perusahaan KTV Inul Vizta Malang telah mencatat transaksi-transaksi yang 

ada ke dalam laporan harian, namun berikut ini adalah format pembukuan 
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sederhana yang diberikan oleh penulis yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mencatat setiap transaksi yang ada : 

1. Format Buku Kas 

Berikut ini adalah format buku kas yang diusulkan oleh penulis : 

Tabel 4.6 Format Buku Kas 

Tanggal Keterangan Kas 

Masuk 

Kas 

Keluar 

Saldo 

 Saldo bulan xx    

     

Jumlah    

 

Pada format di atas, transaksi yang dicatat dalam buku kas ini 

adalah semua transaksi yang menyebabkan perubahan pada kas, baik yang 

menyebabkan kas bertambah maupun berkurangnya kas. Transaksi yang 

menyebabkan kas bertambah misalnya, pendapatan penjualan room, 

pendapatan penjualan menu, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan 

transaksi yang menyebabkan kas berkurang misalnya pembelian bahan 

baku, biaya pengiriman, biaya service dan lain sebagainya.  

Pencatatan transaksi pada buku kas ini dilakukan setiap terjadinya 

transaksi. Dengan menggunakan format buku kas ini, kita dapat melihat 

berapa jumlah kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu serta kita 

juga dapat melihat berapa jumlah saldo kas yang dimiliki. 

2. Format Buku Piutang 

Berikut ini adalah format buku piutang yang usulkan oleh penulis : 
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Tabel 4.7 Format Buku Piutang 

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

     

     

Jumlah    

 

Transaksi yang dicatat dalam buku piutang ini adalah setiap 

terjadinya transaksi perusahaan yang menjual room atau menu kepada 

pelanggan secara kredit. Pada kolom tanggal, dicatat pada tanggal berapa 

transaksi piutang terjadi. Pada kolom keterangan dicatat pihak-pihak siapa 

yang menerima piutang. Ketika piutang bertambah dicatat pada kolom 

debet dan ketika piutang berkurang dicatat dalam kolom kredit. Setiap 

transaksi piutang wajib untuk dicatat dan disertakan bukti transaksinya 

3. Format Buku Utang 

Berikut ini adalah format buku utang yang diusulkan oleh penulis : 

Tabel 4.8 Format Buku Utang 

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo 

     

     

Jumlah    

 

Transaksi yang dicatat dalam buku utang ini adalah setiap 

terjadinya transaksi yang menjadikan perusahaan memiliki kewajiban pada 

pihak lain. Seperti meminjam uang pada pihak lain, pembelian secara 

kredit, dan semua transaksi yang menimbulkan utang pada pihak lain. 

Pada kolom tanggal dicatat pada tanggal bepara terjadi transaksi yang 
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menimbulkan utang. Pada kolom keterangan dicatat pada pihak-pihak 

siapa saja perusahaan memiliki hutang. Apabila hutang bertambah dicatat 

di kolom kredit dan ketika utang berkurang dicatat di kolom debet. 

4. Format Pencatatan Persediaan 

Selain mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas, 

perusahaan juga wajib melakukan pencatatan lainnya. Yakni pencatatan 

yang berhubungan dengan persediaan. Pencatatan persediaan sangat 

berguna agar perusahaan dapat melihat dengan cepat nilai persediaan yang 

mereka miliki. Selain itu juga berguna sebagai pengendalian internal dan 

untuk melaporkan secara tepat pada laporan keuangan. Persediaan pada 

CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang sebaiknya dicatat dengan 

menggunakan metode rata-rata. Persediaan KTV Inul Vizta Malang terdiri 

dari dua persediaan yakni, persediaan bahan baku, dan persediaan barang 

dagang.  

Format persediaan yang diusulkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

            Tabel 4.9 Format Buku Persediaan Barang Dagang 

Tanggal 

Pembelian Penjualan Sisa 

harga 

/unit 
unit 

harga 

total 

harga  

/unit 
unit 

harga 

Total 

harga 

/unit 
unit 

Harga 

Total 

                    

                    

                    

 

Pada format persediaan barang dagang, perusahaan disarankan 

untuk membuat satu kartu persediaan pada setiap barangnya. Dimana 
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penjelasan dari format persediaan barang dagang tersebut adalah sebaqgai 

berikut : 

a. Pembelian : 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unitnya pada saat dibeli 

- Unit adalah banyaknya barang yang dibeli 

- Harga total = harga/unit x unit 

b. Penjualan 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unit pada saat dijual 

- Unit adalah jumlah barang yang terjual 

- Harga total = harga/unit x unit 

c. Sisa 

- Harga/unit adalah harga tiap unit barang yang siap untuk dijual 

- Unit adalah jumlah barang yang dibeli dikurangi dengan 

jumlah barang yang dijual 

- Harga total = harga/unit x unit 

                  Tabel 4.10 Format Buku Persediaan Bahan Baku 

Tanggal 

Pembelian Produksi Sisa 

harga 

/unit 
unit 

harga 

total 

harga  

/unit 
unit 

harga 

Total 

harga 

/unit 
unit 

Harga 

Total 

                    

                    

                    

 

Pada format persediaan bahan baku, perusahaan disarankan untuk 

membuat satu kartu persediaan pada setiap bahan baku yang ada. Dimana 
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penjelasan dari format persediaan bahan baku tersebut adalah sebaqgai 

berikut : 

a. Pembelian : 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unitnya pada saat dibeli 

- Unit adalah banyaknya barang yang dibeli 

- Harga total = harga/unit x unit 

b. Produksi 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unit yang dimasukkan 

dalam proses produksi 

- Unit adalah jumlah barang yang diproduksi 

- Harga total = harga/unit x unit 

c. Sisa 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unit yang siap untuk 

diproduksi 

- Unit adalah jumlah barang yang dibeli dikurangi dengan 

jumlah barang yang diproduksi 

- Harga total = harga/unit x unit 

Tabel 4.11 Format Buku Persediaan Barang Jadi 

Tanggal 

Produksi Penjualan Sisa 

harga 

/unit 
unit 

harga 

total 

harga  

/unit 
unit 

harga 

Total 

harga 

/unit 
unit 

Harga 

Total 
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Pada format persediaan barang jadi, perusahaan disarankan untuk 

membuat satu kartu persediaan pada setiap bahan jadi yang ada. Dimana 

penjelasan dari format persediaan barang jadi tersebut adalah sebaqgai 

berikut : 

a. Produksi : 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unitnya pada saat 

diproduksi 

- Unit adalah banyaknya barang yang diproduksi 

- Harga total = harga/unit x unit 

b. Penjualan 

- Harga/unit adalah harga barang tiap unit yang terjual 

- Unit adalah jumlah barang yang terjual 

- Harga total = harga/unit x unit 

c. Sisa 

- Harga/unit adalah harga tiap unit barang yang siap untuk dijual 

- Unit adalah jumlah barang yang diproduksi dikurangi dengan 

jumlah barang yang dijual 

- Harga total = harga/unit x unit 

5. Format Pencatatan dan Penyusutan Aset 

Dalam kegiatan operasionalnya KTV Inul Vizta Malang tidak melakukan 

pencatatan dan menghitung penyusutan dari aset yang dimiliki, sebaiknya 

perusahaan harus mengetahui bagaimana kondisi aset seluruhnya dan 

menjaga asset tetapnya dalam kondisi yang baik. 

Berikut ini adalah format pencatatan aset tetap beserta penyusutannya : 
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Tabel 4.12 Tabel Format Pencatatan dan Penyusutan Aset Tetap 

Aset 

tetap 

Tahun 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai 

Buku  

Nilai 

Buku  

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

 

 Kolom 1 : berisikan nama aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

Kolom 2 : berisikan pada tahun berapa perusahaan mulai  

     menggunakan asset tersebut dalam kegiatan operasional  

     perusahaan 

Kolom 3 : berisikan biaya total dalam memperoleh asset tetap yang  

    dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk yakni harga beli,  

    biaya pengiriman, biaya pajak penjualan, dan biaya-biaya  

    lainnya 

Kolom 4 : beban penyusutan merupakan alokasi biaya dari asset  

    tetap yang menjadi beban selama masa manfaatnya  

    berdasarkan cara yang sistematis dan rasional (Weygandt :  

     570). Dalam perhitungan beban depresiasi, perusahaan  

    sebaiknya menggunakan metode garis lurus. 

Kolom 5 : merupakan akumulasi penyusutan yakni total beban  

    depresiasi yang dialokasikan sejak awal 

Kolom 6 : nilai buku merupakan harga perolehan dikurangi dengan 

   akumulasi penyusutan  

Kolom 7 : merupakan nilai buku pada tahun sebelumnya 
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4.2.2 Penerapan SAK ETAP pada Akun-akun Laporan Keuangan Inul 

Vizta Malang 

Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan KTV Inul Vizta Malang ini 

dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar, selain itu juga untuk mengetahui 

langkah-langkah yang harus dilakukan  untuk mengakui dan mengukur unsur-

unsur laporan keuangan. 

Setelah melakukan pencatatan pada setiap transaksi selama satu periode, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan pada akun-akun laporan 

keuangan perusahaan yang terdiri dari : 

1. Aset 

Aset pada laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu : asset lancar 

dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang masa manfaatnya tidak lebih 

dari satu tahun. Adapun aset lancar yang dimiliki oleh KTV Inul Vizta 

Malang sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Daftar Asset Lancar 31 Desember 2011 

Kas :   

     - Kas di bank Rp 2.011.599.864 

     - Kas di tangan Rp    362.983.857 

Piutang : Rp      54.500.000 

Persediaan : Rp    173.622.325 

- Persediaan bahan baku Rp      70.197.075 

- Persediaan barang dagang Rp    103.425.250 

     Total Aset Lancar Rp 2.602.706.046 

            Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

           Lihat lampiran untuk format lengkap asset lancar 
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Aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. 

Adapun aset tetap dan penyusutannya pada 31 Desember 2011 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Daftar Aset Tetap dan Penyusutannya 

Asset tetap Tahun 

Perolehan 

Harga 

Perolehan 

Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Asset tetap  

2011 

Bangunan 2010 3.520.740.500 352.074.050     528.111.075  2.992.629.425  

Aktiva tetap 

non bangunan 

          

a.  Alat alat 

dapur dan bar 

2010 201.006.000   50.251.500       75.377.250     125.628.750  

b. Room 

karaoke 

2010 296.535.000   74.133.750     111.200.625     185.334.375  

c.  Alat-alat 

kantor 

2010 20.800.000     2.600.000         3.900.000       16.900.000  

d. Housekeeping 2010 14.073.500     7.036.750       10.555.125         3.518.375  

e. Computer, 

printer, lcd & 

monitor 

             

2010 

    

210.700.000 

   

52.675.000  

                

79.012.500  

             

131.687.500  

f.  Sound system 

& mic 

2010 462.550.000 115.637.500     173.456.250     289.093.750  

g. Lampu dan 

kabel  

           

2010 35.700.000 

             

17.850.000  

             

26.775.000  

                 

8.925.000  

h. Furniture 2010 77.190.000   19.297.500       28.946.250       48.243.750  

i. Lain-lain 2010 50.705.000   12.676.250       19.014.375       31.690.625  

Jumlah   1.369.259.500 352.158.250    528.237.375  841.022.125 

TOTAL   4.890.000.000 704.232.300 1.056.348.450 3.833.651.550 

Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

Lihat lampiran untuk format lengkap aset tetap 
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Asset tetap diakui berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan 

mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempreoleh aset 

dan juga membuat aset tersebut siap untuk digunakan. Yang termasuk  dari 

harga perolehan yakni harga beli, biaya transportasi dan biaya lainnya 

yang dikeluarkan dalam memperoleh aset tetap. 

KTV Inul Vizta Malang menggunakan metode garis lurus dalam 

pengakuan beban penyusutannya. Jadi, besar beban penyusutan tiap 

tahunnya adalah sama. Beban penyusutan setiap tahun adalah dengan 

membagi biaya yang dapat disusutkan  dengan masa manfaat aset. 

Akumulasi penyusutan adalah beban penyusutan setiap tahun yang 

dijumlahkan. Nilai buku aset tetap merupakan harga perolehan yang 

dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 

 

2. Pendapatan dan Beban 

Berikut ini merupakan daftar pendapatan KTV Inul Vizta Malang 

pada 31 Desember 2011adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Pendapatan 

Pendapatan : Jumlah 

- Penjualan room Rp  3,251,613,051 

- Penjualan menu Rp  4,271,670,944 

- Pendapatan lain-lain Rp     265,667,223       

Total Pendapatan Rp  7,788,951,218 

                   Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

Pendapatan KTV Inul Vizta Malang berasal dari pendapatan jasa 

dari persewaan room karaoke dan pendapatan penjualan dari penjualan  

food, drink and beverage (penjualan menu sendiri dan menu dagang). 
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Pendapatan diakui secara akrual. Pengakuan pendapatan ini telah sesuai 

dengan SAK ETAP, yakni pendapatan yang diakui ketika terjadinya 

pendapatan tersebut. 

Beban KTV Inul Vizta Malang berasal dari beban administrasi, 

beban penjualan, dan beban lain-lain.  Beban diakui secara akrual. 

Pengakuan beban ini telah sesuai dengan SAK ETAP, yakni beban yang 

diakui ketika terjadinya beban tersebut. 

Berikut ini merupakan daftar beban KTV Inul Vizta Malang pada tanggal 

31 Desember 2011: 

Tabel 4.16 Beban 

Beban-beban : Jumlah 

- Beban Penjualan Rp    797,454,066 

- Beban Administrasi Rp 2,812,152,005 

- Beban Lain-lain Rp      37,405,655 

Total Beban 
Rp  2,947,011,726 

Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

 

 

3. Kewajiban 

Kewajiban merupakan tanggung jawab yang masih dimiliki oleh 

perusahaan. Tidak ada kewajiban yang dimiliki oleh KTV Inul Vizta 

Malang. Sejak pendirian KTV Inul Vizta berdasar pada modal pribadi oleh 

pemilik. Setiap terjadi adanya kewajiban berupa tagihan  pada pihak lain, 

maka KTV Inul Vizta akan melunasi pada hari itu juga ataupun paling 

lambat tiga hari setelah tagihan tersebut terjadi. Sehingga pada 31 

Desember 2012 dilaporkan kewajiban KTV Inul Vizta adalah nihil. 
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4. Ekuitas  

Ekuitas dalam KTV Inul Vizta Malang meliputi : modal awal 

ditambah laba bersih dikurangi dengan prive. Modal awal merupakan 

modal akhir pada tahun 2010, laba awal merupakan pendapatan akrual 

dikurangi dengan beban akrual, sedangkan penarikan kas yang dilakukan 

oleh pemilik untuk kepentingan pribadi 

Tabel 4.17 Ekuitas 

 
Desember 2011 Desember 2010 

Modal Awal Rp      5.104.388.953 Rp   4.509.652.449 

Laba bersih Rp      1.889.473.008 Rp      944.736.504 

  Rp      6.993.861.961 Rp   5,454.388.953 

Prive Rp         557.504.365 Rp      350.000.000 

Modal Akhir Rp     6.436.357.596 Rp   5.104.388.953 

      Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

 

 

4.2.3 Penerapan SAK ETAP dalam Menyusun dan Menyajikan Laporan 

Keuangan KTV Inul Vizta Malang 

Setelah melakukan pencatatan transaksi dan mengelompokkan akun-akun 

laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dengan menggunakan buku-buku pencatat transaksi sebagai bahannya. 

Berikut ini adalah laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP : 

 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama 

periode tertentu (Weygandt : 2007). Dalam laporan laba rugi, pendapatan 
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disajikan pertama kali, kemudian diikuti dengan beban, terakhir laba 

bersih dihitung setelah pengurangan dari pajak.  

Berikut ini adalah penyajian dari laporan laba rugi KTV Inul Vizta 

Malang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 : 

Tabel 4.18 Laporan Laba Rugi 

CV ADI BUANA 

(KTV INUL VIZTA MALANG) 

LAPORAN LABA RUGI 

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011 

          

Pendapatan Penjualan: 
 

Rp   7.523.283.995 

Dikurangi : Harga Pokok Penjualan 

 

(Rp   1.662.642.148) 

Laba Kotor 

  

Rp   5.900.641.874 

Beban Operasi : 

  

  

- Beban Penjualan (Rp   797.454.066) 

 

  

- Beban Administrasi  (Rp 2.812.152.005) 

 

(Rp 3.609.606.070) 

Laba dari Operasi 

  

Rp 2.291.035.776 

Pendapatan lain-lain 

  

Rp    265.667.223 

  

   

Rp 2.556.702.999 

Beban lain-lain  

  

(Rp      37.405.655) 

Laba Bersih Sebelum Pajak 

 

Rp 2.519.297.344 

Pajak (Pph badan) 

  

 (Rp    629.824.336)  

Laba Bersih Setelah Pajak 

 

Rp 1.889.473.008 

Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

       Format diambil dari buku akuntansi intermediate, Kieso 

Dalam laporan laba rugi di atas dapat dilihat terdapat beberapa 

unsur di dalamnya, yaitu : 

1. Pendapatan, pendapatan  dari KTV Inul Vizta Malang merupakan total 

dari seluruh nilai penjualan yang didapat selama tahun 2011. 
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2. Harga pokok penjualan, merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk barang-barang yang terjual, perhitungan harga pokok penjualan 

adalah sebagai berikut : 

HPP Menu (sendiri) 

  Persediaan awal bahan baku 

 

Rp     32,400,250 

HPP Produksi : 

     Biaya bahan baku Rp 69,648,000 

 Biaya tenaga kerja 

langsung Rp336,960,000 

     Biaya overhead : 

          Biaya penyusutan Rp  50,251,500 

         Biaya utilitas Rp103,200,000 

 Total HPP Produksi 

 

Rp  560,059,500 

BTUD 

 

Rp  592,459,750 

Persediaan akhir 

 

Rp  111,581,331 

HPP 

 
Rp  480,878,419 

   HPP Menu (dagang) 

  Persediaan awal barang  

 

Rp     46,067,890 

Pembelian 

 

Rp1,157,736,833 

BTUD 

 

Rp1,203,804,723 

Persediaan akhir barang 

dagang 

 

Rp    62,040,994 

HPP 

 
Rp1,141,763,729 

   Total HPP (sendiri+dagang) Rp1,622,642,148 

Sumber : perusahaan, data diolah penulis 

 

Pada perhitungan di atas, harga pokok penjualan terbagi menjadi 

dua, yakni HPP menu (sendiri) dan HPP menu (dagang). HPP menu 

(sendiri) didapatkan dari persediaan awal + HPP Produksi - persediaan 

akhir. Biaya-biaya pada HPP produksi merupakan biaya-biaya yang 

berhubungan langsung dengan proses produksi yakni biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. 
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Pada HPP menu (dagang) perhitungannya adalah persediaan awal 

yang ditambah dengan jumlah pembelian yang dilakukan selama tahun 

2011, kemudian BTUD (Barang tersedia untuk dijual) dikurangi 

dengan persediaan akhir 31 Desember 2011. 

3. Beban-beban yang terjadi, yakni terdiri dari beban penjualan, beban 

administrasi, dan beban lain-lain. 

a. Beban penjualan yakni beban yang berkaitan dengan penjualan 

contohnya seperti beban iklan, beban listrik, air, dan telepon. 

b. Beban administrasi contohnya seperti beban penyusutan, beban 

pajak, beban gaji,  beban service, dan pajak untuk restoran serta 

pajak untuk karaoke 

c. Beban lain-lain contohnya seperti beban bunga bank 

4. Pajak, merupakan beban yang harus dibayarkan oleh pemilik kepada 

pemerintah. Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2010 Pajak badan yang 

dibayarkan yakni sebesar 25% dari laba bersih, dengan perhitungan 

sebagai berikut : 

Pph badan  = 25% x Rp 2,519,297,344 

Pph badan = Rp 629,824,336 

 

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada ekuitas pemilik selama periode tertentu. Periode waktunya 

sama dengan periode waktu yang dilaporkan pada laporan laba rugi. 

Laporan perubahan ekuitas dibuat setelah laporan laba rugi. Dan laporan 

perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menjembatani antara laporan 
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laba rugi dengan neraca. Berikut ini adalah penyajian laporan perubahan 

ekuitas untuk KTV Inul Vizta Malang : 

Tabel 4.19 Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik 

CV ADI BUANA 

  (KTV INUL VIZTA MALANG)   

  Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik   

  Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011   

  Modal awal 

  

Rp        5,104,388,953   

  Laba bersih Desember 2011 

  

Rp        1.889.473.008   

  

   

Rp        6,993,861,961   

  Prive 

  

Rp           557,504,365   

  Modal akhir Desember 2011 

  

Rp       6,436,357,596   

 Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

          Format diambil dari buku Pengantar Akuntansi, Kieso  

Dari laporan laba rugi di atas, terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Modal awal merupakan modal akhir tahun 2010.  

2. Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi.  

3. Prive merupakan penarikan kas oleh pemilik pada tahun 2011 

Modal akhir yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas pemilik 

harus disajikan pula di neraca. 

 

3. Neraca 

Neraca melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada 

tanggal tertentu. Berikut ini adalah penyajian neraca KTV Inul Vizta 

Malang pada 31 Desember 2011: 

 

 

 



81 
 

Tabel 4.20 Neraca 

      Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

   Format diambil dari buku Pengantar Akuntansi, Kieso 

     

Neraca pada sisi debet menampilkan aset berdasarkan masa 

manfaatnya, yakni asset lancar dan asset tetap.  Asset lancar terdiri dari 

kas, piutang, persediaan, dan perlengkapan. Neraca pada bagian kredit 

menampilkan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban yang dimiliki oleh KTV 

Inul Vizta adalah nol. Dan ekuitas merupakan modal akhir tahun 2012 

yang merupakan modal awal tahun 2012 ditambah laba bersih tahun 2012 

dikurangi prive. 

 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan kas 

dan pembayaran-pembayaran kas selama satu periode. Laporan arus kas 

melaporkan(1)Pengaruh kas dari operasi selama satu periode, (2)transaksi-

CV ADI  BUANA 

(KTV INUL VIZTA MALANG) 

Neraca 

Per 31 Desember 2011 

        

Aset Lancar 

 
Kewajiban    

Kas dan setara kas (c) Rp 2.374.583.721 - Kewajiban lancar -0- 

Piutang                   (d) Rp       54.500.000 - Kewajiban j.pnjng       -0- 

Persediaan              (e) Rp     173.622.325 Total kewajiban -0- 

 Total Aset Lancar Rp 2.602.706.046 

 

  

  
Ekuitas   

Aset Tetap  

 

Modal                         (j) Rp 6.436.357.596 

Aset Tetap              (f) Rp 3.833.651.550 

 

  

Total Aset Rp 6.436.357.596 
Total Kewajiban dan 

Ekuitas 
Rp 6.436.357.596 
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transaksi investasinya, (3) transaksi-transaksi pendanaannya, (4) kenaikan 

atau penurunanbersih kas sepanjang periode, dan (5) jumlah kas pada 

akhir periode. 

 Berikut ini adalah penyajian laporan arus kas KTV Inul Vizta 

Malang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011: 

Tabel 4.21 Laporan Arus Kas 

 

CV ADI BUANA 

  (KTV INUL VIZTA MALANG) 

  Laporan Arus Kas 

  Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

   

 

Laba Bersih 

  

Rp1.889.473.008 

 

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas 

  

  

bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi 

  

   

Beban Penyusutan 

 

Rp704.232.300 

 

   

Penurunan Piutang Usaha 

 

Rp   3.724.092 

 

   

(Kenaikan) Persediaan 

 

Rp  95.154.185 Rp   612,802,207 

 

Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas 

operasi 

 

Rp2,502,275,215 

 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

   

   

Prive 

 

Rp 557,504,365 

 

 

Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas pendanaan Rp557,504,365 

Kenaikan bersih kas 

  

Rp1.944.770.850 

Kas pada awal tahun 

  

Rp   429.812.871 

Kas pada akhir tahun 

  

Rp2.374.583.721 

              

Sumber : perusahaan, data diolah oleh penulis 

Format diambil dari bukuPengantar Akuntansi, Kieso 

 

Dalam laporan arus kas, laba bersih harus diubah dari basis akrual 

menjadi basis kas. Dalam menyusun laporan arus kas KTV Inul Vizta 
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Malang menggunakan metode tidak langsung karena metode ini 

merupakan metode yang lebih mudah dan sedikit mengeluarkan biaya 

dalam menyusunnya, serta metode ini berfokus pada perbedaan antara laba 

bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. 

Kieso (335 : 2008) menyatakan laporan arus kas yang disusun 

menggunakan metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih. 

Kemudian ditambah atau dikurangi pos-pos untuk mendapatkan kas bersih 

yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Penyesuaian diperlukan ada tida 

jenis, yakni beban non-kas, keuntungan dan kerugian atas penjualan asset, 

dan perubahan pada akun asset lancar dan asset kewajiban jangka pendek. 

Berikut ini adalah ringkasan dari perubahan-perubahan kas bersih 

yang dihasilkan oleh aktivitas operasi (Weygandt : 2008) : 

Tabel 4.22 Perubahan Kas Bersih pada Aktivitas Operasi 

Beban Non Kas 

Beban depresiasi Ditambah 

Beban amortisasi paten Ditambah 

Beban deplesi Ditambah 

Keuntungan dan 

kerugian 

Kerugian atas penjualan asset Ditambah 

Keuntungan atas penjualan asset Dikurangi 

Perubahan pada 

asset lancar dan 

kewajiban 

jangka pendek 

Kenaikan akun asset lancar Dikurangi 

Penurunan akun asset lancar Ditambah 

Kenaikan akun kewajiban jangka pendek Ditambah 

Penurunan akun kewajiban jangka pendek Dikurangi 

 

Aktivitas operasi pada KTV Inul Vizta Malang berasal dari 

penurunan piutang usaha (menambah laba bersih), penurunan persediaan 

(menambah laba bersih), penurunan perlengkapan (menambah laba 

bersih), dan adanya beban penyusutan (menambah laba bersih), sehingga 
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pada laporan arus kas KTV Inul Vizta Malang, kas bersih dari aktivitas 

operasi disajikan sebesar Rp 2,502,275,215. 

Aktivitas investasi terjadi apabila ada perubahan pada aset dan 

kewajiban tidak lancar, misalnya kenaikan tanah, kenaikan bangunan, dan 

kenaikan peralatan yang mengurangi laba bersih. Laporan arus kas KTV 

Inul Vizta Malang, tidak mencatat perubahan pada asset dan kewajiban 

tidak lancar, sehingga arus kas dari aktivitas investasi adalah nol. 

Aktivitas pendanaan terjadi apabila terdapat adanya penarikan 

pemilik atau prive. Pada tahun 2011 terjadi prive sebesar Rp 557,504,365, 

sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan mengurangi laba bersih sebesar 

Rp 557,504,365. 

Dari laporan arus kas di atas disajikan bahwa kenaikan bersih kas 

pada tahun 2011 adalah sebesar Rp Rp1.944.770.850. Kas pada awal tahun 

adalah kas akhir tahun 2010 yakni sebesar Rp 429.812.871 dan kas pada 

akhir tahun adalah Rp 2.374.583.721. Kas pada akhir tahun yang disajikan 

pada laporan arus kas akan sama dengan kas yang dimiliki oleh 

perusahaan pada tahun 2011. 

 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

a. UMUM 

CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang merupakan perusahaan 

franchise dari perusahaan Vizta Pratama milik Inul Daratista.  CV Adi 

Buana – KTV Inul Vizta Malang bergerak di bidang industri hiburan 

dan restoran. Dengan surat izin usaha restoran dengan nomor 

556.2/0052/35.73.407/2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2010 
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dan surat izin usaha karaoke keluarga dengan nomor 

556.2/0047/35.73.407/2010 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2010.  

Kegiatan operasional utama CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang yakni menyewakan jasa berupa room karaoke dan juga 

melayani penjualan menu yakni menu (dagang) dan menu(sendiri). 

Dibangun pada tanggal 17 Maret 2010 dan memulai kegiatan 

operasionalnya pada tanggal 20 Juli 2010. Inul Vizta Malang dibuka 

resmi oleh Brand owner yakni Inul Daratista pada tanggal 31 Oktober 

2010. Sehingga sejak tanggal itulah Inul Vizta resmi didirikan di kota 

Malang. 

CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang berada di Lantai 

Basement Mall Olympic Garden (MOG). Jl. Kawi No.24. Malang 

b. Kebijakan akuntansi 

 

1. Dasar penyusunan laporan keuangan 

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP yang 

berlaku di Indonesia. Laporan keuangan menggunakan basis akrual 

kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun 

menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan 

arus kas ke dalam aktivitas operasi dan ke dalam aktivitas 

pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan perusahaan adalah rupiah. 

 

2. Kas dan setara kas 

Kas  terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak 

dibatasi penggunaannya. Kas di tangan digunakan untuk memenuhi 
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biaya operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, 

pembelian barang dagang, biaya pengiriman, dan biaya operasional 

lainnya. Sedangkan kas di bank adalah kas yang telah disetorkan 

kepada rekening pemilik. Terdapat 4 rekening yang dimiliki oleh 

perusahaan, yaitu : 

a. Bank Central Asia (BCA) 

b. Bank Nasional Indonesia (BRI) 

c. Bank Mandiri 

d. Bank Internasional Indonesia (BII) 

3. Piutang Usaha 

Piutang usaha CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang 

berasal dari penjualan menu dan penjualan room yang timbul 

karena terjadi adanya keterlambatan pembayaran oleh pelanggan. 

Dalam hal ini pemilik yakin bahwa semua piutang akan tertagih. 

Oleh karena itu tidak dibuat adanya penyisihan piutang tak tertagih 

di tahun 2011 ini. 

 

4. Persediaan 

Persediaan yang dimiliki terbagi menjadi dua, yakni 

persediaan bahan baku dan persediaan barang dagang. Persediaan 

bahan baku merupakan persediaan yang akan diolah oleh 

perusahaan menjadi persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi 

merupakan persediaan yang terdapat di dalam menu (foods, drinks, 

and beverages), sedangkan persediaan barang dagang merupakan 

persediaan yang akan dijual kembali oleh perusahaan. Keduanya 
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dicatat sesuai dengan harga perolehan yang ditentukan dengan 

menggunakan metode rata-rata 

 

5. Aset Tetap 

Nilai dari asset tetap diakui sebesar harga perolehan yang 

dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan. Harga perolehan 

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

aset tetap. Akumulasi penyusutan merupakan jumlah dari beban 

penyusutan tiap tahunnya. Penyusutan dihitung berdasarkan 

taksiran masa manfaat ekonomi asset dengan menggunakan 

metode garis lurus dengan manfaat ekonomi sebagai berikut : 

Tabel 4.23 Manfaat Ekonomi Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asset tetap Masa Manfaat 

Ekonomi 

Bangunan 10 tahun 

Aktiva tetap non bangunan   

a.       Alat-alat dapur dan bar 4 tahun  

b.      Room karaoke 4 tahun 

c.       Alat-alat kantor 8 tahun 

d.      Housekeeping 2 tahun 

e.       Computer, printer, lcd & monitor 4 tahun 

f.       Sound system & mic 4 tahun  

g. Lampu dan kabel  2 tahun 

h.  Furniture 4 tahun 

i.  Lain-lain 4 tahun 
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Aset tetap ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi 

kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi 

perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset 

tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Pada saat asset tetap sudah 

tidak digunakan lagi, seperti dijual atau tidak bisa dipakai, maka 

harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari 

kelompok aset tetap dan laba yang terjadi dikreditkan pada usaha 

tahun berjalan. 

 

6. Perpajakan 

Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah adalah pajak 

penghasilan atau pajak (pph badan)  yang dihitung 25% dari laba 

bersih yang diterima. 

 

7. Pendapatan dan Beban 

Pendapatan dari KTV Inul Vizta Malang merupakan 

pendapatan yang berasal dari penjualan room, penjualan menu, dan  

pendapatan service atau disebut dengan pendapatan lain-lain. 

Beban-beban yang terjadi, yakni terdiri dari beban penjualan, 

beban administrasi, dan beban lain-lain. 

- Beban Penjualan, yakni beban yang berkaitan dengan penjualan 

terdiri dari : 

 Iklan, merupakan beban yang dikeluarkan untuk iklan dan 

promosi. 
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 Royalti, perusahaan KTV Inul Vizta Malang merupakan 

perusahaan waralaba yang diwajibkan untuk membayar 

royalty sebesar 5% dari omset pada perusahaan pusat yakni 

Vizta Pratama. 

 Utilitas, beban utilitas ini terdiri dari beban air, telepon, dan 

listrik (termasuk wifi area). 

- Beban Administrasi 

 Pengiriman, merupakan beban yang digunakan untuk biaya 

pengiriman. Contohnya adalah : pengiriman alat-alat rusak 

(soundsystem) ke pusat, dsb. 

 Sewa, merupakan beban sewa tanah yang dibayarkan 

kepada pemilik tanah, pihak ini adalah Mall Olympic 

Garden (MOG) 

 Service, merupakan beban yang dibayarkan kepada pihak 

pemilik tanah yang digunakan untuk membantu keamanan 

 Penyusutan bangunan, yakni merupakan jumlah beban 

depresiasi asset tetap bangunan di tahun 2011 

 Penyusutan non bangunan, yakni merupakan jumlah beban 

depresiasi asset tetap non-bangunan di tahun 2011 

 Pajak, sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) No.16 

tahun 2010 pajak yang dibayarkan oleh KTV Inul Vizta 

Malang terdiri dari dua yakni : 

1. Pajak hiburan, yang wajib dibayarkan sebesar 20% dari 

omset room karaoke  
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2. Pajak restoran, pajak restoran sebesar 10% dari omset 

penjualan menu. 

 Gaji, yakni merupakan gaji dari tenaga kerja tidak langsung 

- Beban lain-lain 

 Beban bunga, yakni merupakan beban yang dibayarkan 

perusahaan kepada bank-bank  atas penggunaan kartu debet 

dalam pembayaran transaksi dari pelanggan 

Pendapatan diakui pada saat jasa sewa room karaoke 

diberikan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat 

terjadinya. Pendapaqtn dan beban diakui menggunakan metode 

akrual. 

 

8. Utang Usaha 

Tidak ada utang usaha yang harus dipenuhi oleh KTV Inul Vizta 

Malang. Setiap terjadi adanya kewajiban berupa tagihan  pada 

pihak lain, maka KTV Inul Vizta akan melunasi pada hari itu juga 

ataupun paling lambat tiga hari setelah tagihan tersebut terjadi. 

Sehingga pada 31 Desember 2012 dilaporkan kewajiban KTV Inul 

Vizta adalah nihil. 

 

9. Ekuitas 

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk 

membangun perusahaan. Pembangunan KTV Inul Vizta Malang  

merupakan modal yang berasal dari milik pribadi pemilik. 
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c. Kas dan Setara Kas 

Tabel 4.24 Kas dan Setara Kas 

 2010 2011 

Kas  Rp 141.593.468 Rp    362.983.857 

Bank :   

a. PT Bank Mandiri Rp 122.753.548   Rp 1.451,989.544  

b. PT Bank BII Rp 108.230.405       Rp    332.553.028  

c. PT Bank BCA -      Rp    171.998.746  

d. PT Bank BNI  Rp   57.235.450      Rp      55.058.546  

Total Kas Rp 429.812.871 Rp 2.374.583.721 

 

 

d. Piutang  

Tabel 4.25 Piutang 

Piutang  2010 2011 

Piutang pihak ketiga 58.224.092 54.500.000 

Total Piutang  58.224.092 54.500.000 

 

e. Persediaan 

Tabel 4.26 Persediaan 

Persediaan 2010 2011 

Persediaan bahan baku 32.400.250 111.581.331 

Persediaan barang dagang 46.067.890 62.040.994 

Total Persediaan 78.468.140 173.622.325 
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f. Aset Tetap 

Tabel 4.27 Aset Tetap 

Asset tetap 2011 2010 

Bangunan 2,992,629,425 3,344,703,475  

Aktiva tetap non bangunan   

a.       Alat-alat dapur dan bar 125.628.750 175.880.250 

b.      Room karaoke 185.334.375 259.468.125 

c.       Alat-alat kantor 16.900.000 19.500.000 

d.      Housekeeping 3.518.375 10.555.125 

e.       Computer, printer, lcd & monitor 131.687.500 84.362.500 

f.       Sound system & mic 289.093.750 404.731.250 

j. Lampu dan kabel  8.925.000 26.775.000 

k.  Furniture 48.243.750 67.541.250 

l.  Lain-lain 31.690.625 44.366.875 

TOTAL 3.833.651.550 4,537,883,850 

 

g. Perpajakan 

Pajak Penghasilan (Pph badan) : 

Pph badan = 25% x laba bersih 

Pph badan = 25% x Rp 2.519.297.344 

Pph badan = Rp  629.824.336 

Pajak Hiburan (PERDA No.16 Tahun 2010) 

Pajak karaoke = 20% x omset penjualan room 

Pajak karaoke = 20% x Rp 3.251.613.051 

Pajak karaoke = Rp 650.322.610 
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Pajak restoran (PERDA No.16 Tahun 2010) 

Pajak restoran = 10% x Rp omset penjualan menu 

Pajak restoran = 10% x Rp 4.271.670.944 

Pajak restoran = Rp 427.167.094 

 

h. Pendapatan 

Tabel 4.28 Pendapatan 

  

 

 

 

 

i. Beban 

Tabel 4.29 Beban 

Beban  2011 2010 

Beban Penjualan :     

- Iklan 33.900.000 26.950.000 

- Royalti 376.164.200 255.887.375 

- Utilitas 387.389.866 290.754.067 

   Total beban penjualan 797.454.066 537.591.442 

Beban Administrasi      

- Pengiriman 3.230.000 1.292.000 

- Sewa 554.400.000 277.200.000 

- Service MOG 185.760.000 102.880.000 

- Penyusutan Bangunan 352.074.050 176.037.025 

- Penyusutan non Bangunan 352.158.250 176.079.125 

- Pajak karaoke 650.322.610 468.232.279 

- Pajak restoran 427.167.094 287.658.611 

- Gaji 287.040.000 163.520.000 

Pendapatan 2011 2010 

Penjualan Room 3.251.613.051 1.235.624.298 

Penjualan Menu 4.271.670.944 1.853.436.447 

Pendapatan Lain-lain 265.667.223 160.595.836 

Total Pendapatan 7.788.951.218 3.249.656.581 
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    Total beban administrasi 2.812.152.005 1.652.899.058 

Beban lain-lain :     

- Bunga bank 37.405.655 28.702.828 

     Total beban lain-lain 37.405.655 18.702.828 

Total Beban Operasi 3.647.011.725 2.255.193.328 

 

j. Modal 

Tabel 4.30  Modal 

 
Desember 2011 Desember 2010 

Modal Awal 5.104.388.953 4.509.652.449 

Laba 1.889.473.008  944.736.504 

  6.993.861.961    5,454.388.953 

Prive 557.504.365       350.000.000 

Modal Akhir 6.436.357.596 5.104.388.953 

 

4.3 Kendala Bagi CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang dalam 

Menerapkan SAK ETAP 

Kendala yang dihadapi oleh CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang yang 

ditemukan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan ini hanya mengerti teknik pencatatan yang bersifat 

operasional, sehingga teknik tentang penyusunan laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAK ETAP masih belum dikuasai.  

Karyawan yang menangani penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

bukan berasal dari lulusan sarjana akuntansi sehingga karyawan tersebut 

tidak memahami bagaimana siklus akuntansi yang baik untuk membuat 

laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan banyak arahan untuk dapat 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.  
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Berikut ini adalah tingkat pendidikan yang dipekerjakan di CV Adi Buana 

– KTV Inul Vizta Malang : 

Tabel 4.30 Tingkat Pendidikan Karyawan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 S1/D3 15 orang 

2 SMA/SMK 24 orang 

3 SMP 3 orang 

JUMLAH KARYAWAN 42 orang 

       Sumber : perusahaan 

 

2. Selain kurangnya kemampuan di bidang akuntansi yang memadai, sumber 

daya yang dipekerjakan pada bagian penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan tidak dapat saling control karena CV Adi Buana – KTV Inul 

Vizta Malang hanya mempekerjakan satu orang karyawan saja yang 

bertugas untuk melakukan pencatatan sekaligus penyusunan laporan 

keuangan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan atau bahkan moral 

hazard dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi 

besar, sehingga perusahaan ini butuh untuk menambah karyawan di bidang 

akuntansi agar penyusunan dan pencatatan berlangsung dengan baik 

3. Kurangnya kesadaran bagi CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang 

tentang pentingnya laporan keuangan. Perusahaan hanya mewajibkan 

pencatatan kas masuk dan kas keluar serta penyajian laporan laba rugi 

saja. Besarnya prosentase laba pada laporan laba rugi yang memenuhi 

target sudah dirasa cukup oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan  

perusahaan menjadi sulit untuk berkembang karena selain sulit untuk 

menilai kinerja dengan tepat, perusahaan juga sulit untuk mendapatkan 
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pinjaman dari bank yang ditujukan untuk melakukan ekspansi perusahaan. 

Bank tidak akan menerima pemberian kredit bagi CV Adi Buana apabila 

penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan kurang 

meyakinkan.  
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BAB  V 

KESIMPULAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang berdasarkan SAK ETAP, makla dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan yang disusun oleh CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang adalah laporan harian, laporan bulanan, laporan mutasi card, dan 

laporan laba rugi. CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang tidak memiliki 

laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan SAK ETAP. Laporan 

keuangan yang disusun hanya laporan laba rugi saja dan formatnya masih 

belum sesuai dengan standar yang berlaku. CV Adi Buana – KTV Inul 

Vizta  sudah mengakui kas, pendapatan, dan bebannya secara akrual. 

2. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP 

dimulai dengan mencatat transaksi, yakni mencatat semua kegiatan yang 

berhubungan dengan keluar masuknya kas, kemudian mengakui unsur-

unsur laporan keuangan yakni meliputi aset, kewajiban, pendapatan, 

beban, dan ekuitas. Terakhir yakni membuat laporan keuangan dimulai 

dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, neraca, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

3. Kendala dari CV Adi Buana – KTV Inul Vizta Malang dalam menerapkan 

SAK ETAP dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Sumber daya yang dimiliki oleh CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang memiliki kemampuan di bidang akuntansi yang kurang 

memadai. 

b. Kurangnya jumlah sumber daya yang dipekerjakan di bagian 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

c. Kurangnya kesadaran bagi pemilik CV Adi Buana – KTV Inul Vizta 

Malang tentang pentingnya laporan keuangan. 

 

5.2   Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berikut ini adalah 

rekomendasi yang diberikan oleh penulis : 

1. Bagi CV Adi Buana - KTV Inul Vizta Malang : 

a. Perusahaan sebaiknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

laporan keuangan bagi penilaian kinerja mereka melalui meningkatkan 

perhatian mereka dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

berhubungan dengan pentingnya laporan keuangan. 

b. Perusahaan sebaiknya mempekerjakan karyawan dengan kemampuan 

di bidang akuntansi yang memadai agar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang ada atau 

apabila hal tersebut tidak memungkinkan, perusahaan dapat tetap 

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah 

wawasan mereka melalui pelatihan, seminar, atau sosialisasi yang lain. 

2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) : 
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a. Sebaiknya melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perusahaan-

perusahaan tentang penerapan SAK ETAP dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan 

b. Sebaiknya memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang 

belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangannya 
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