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ABSTRAK 

 

Alfa Edumedia Center  (AEC) merupakan Lembaga Bimbingan Belajar 

(LBB) tingkat SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti Standar Nasional. AEC ini 

didirikan oleh Ibu Meilia dan saudara kandungnya. Sejak tahun 2010 hingga saat 

ini. Pada saat ini pengelolaan keuangan di AEC dilakukan oleh pemilik AEC dan 

admin. Kurangnya pemahaman pemilik terhadap akuntansi, membuat pemilik 

AEC kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

hal paling penting dalam sebuah usaha, dengan adanya laporan keuangan yang 

baik maka pemilik dapat mengambil keputusan yang benar jika laporan keuangan 

kurang baik maka akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang salah dan 

dapat mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan. 

Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah membuat 

format laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP dan melakukan pelatihan 

yang disertai dengan modul laporan keuangan sebagai acuan. Pelatihan 

pembuatan laporan keuangan ini membahas beberapa materi laporan keuangan: 

pemasukan dan pengeluaran kas, mutasi kas, neraca, laba rugi serta arus kas. 

Dengan adanya pembuatan format laporan keuangan dan pelatihan pembuatan 

laporan keuangan ini pemilik telah mengetahui serta memahami mengenai laporan 

keuangan. sehingga pemilik dapat mengimplementasikan ke dalam usaha yang 

dimiliki yaitu LBB AEC. 

 

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Pelatihan, SAK ETAP, LBB AEC 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat 

Nya penulis mampu menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul Rancang 

Bangun Pengelolahan dan Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Pada AEC. 

Pada laporan kerja praktik ini membahas tentang cara pembuatan laporan 

keuangan yang akan membantu lembaga bimbingan belajar AEC dalam membuat 

laporan keuangan. 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

membantu dalam proses kerja praktik ini, yang selalu mendukung dan selalu 

memberikan kritik dan saran selama proses tersebut. Pihak tersebut adalah : 

1. Kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga besar yang selalu menyebut 

nama penulis disetiap do’a nya dan mendukung untuk terus meraih cita-cita.  

2. Sahabat saya yang selalu mendukung saya dan  memberi motivasi untuk bisa 

menyelesaikan kuliah dengan cepat. 

3. Ibu Sri Suhandiah, S.S., M.M., selaku dosen pembimbing saya selama kerja 

praktik. 

4. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd., selaku Rektor Universitas Dinamika. 

5. Bapak Dr. Januar Wibowo, S.T., M.M., selaku Ketua Program Studi S1-

Manajemen Universitas Dinamika. 

6. Bu Saiyah, selaku pemilik lembaga bimbingan belajar AEC yang telah 

memberikan data laporan keuangan AEC untuk dijadikan bahan kerja 

praktik dan berkenan menjadi peserta pelatihan selama melakukan kerja 

praktik di lembaga bimbingan belajar AEC. 
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7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan 

dan dukungan yang tak henti-henti. 

8. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan pandangan baru serta saran kepada 

penulis. 

9. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses kerja praktik ini 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan baik kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan, nasehat, dan dukungan selama pelaksanaan 

kerja praktik maupun pembuatan laporan kerja praktik ini. Pada laporan kerja 

praktik ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki 

dikemudian hari. Segala respon dalam bentuk kritik dan saran dengan senang hati 

diterima dan diharapkan dapat membantu dikemudian hari agar laporan kerja 

praktik yang ada lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Semoga laporan kerja 

praktik ini mampu memberikan ilmu dan wawasan baru bagi pembaca. 

 

 

Surabaya, 10 Februari 2020 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan akan membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan informasi penting dalam pengambilan keputusan, dengan membaca  

laporan keuangan para manajer dapat mengetahui posisi keuangan 

perusahaan.yang sebagaimana laporan tersebut digunakan untuk mengambil 

keputusan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat yang digunakan 

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah sebuah gambaran yang menunjukan hasil dari 

pencapaian perusahaan pada periode-periode tertentu melalui aktivitas yang 

dilakukan perusahaan dalam menghasilkan  keuntungan secara efektif dan efesien. 

Kinerja keuangan dan informasi keuangan akan digunakan perusahaan untuk 

memprediksi hasil kinerja keuangan dan posisi keuangan di masa yang akan 

datang. Menurut pernyataan PSAK 1 yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan 

bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan.  

AEC merupakan lembaga bimbingan belajar yang sudah memiliki badan 

usaha berbentuk CV. AEC berlokasi di Jl. Manukan Karya 1-A/10 Surabaya. AEC 

telah berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki pengajar sejumlah 6 orang. Saat ini 

AEC memiliki 30 siswa yang terbagi dalam 2 kelas privat berjumlah 8 orang dan 



2 

 

 

 

2 kelas grup berjumlah 22 orang. AEC memiliki 3 sesi kelas, yaitu pada pukul 

15.30 - 17.00, 18.00 - 19.30, dan 18.30 - 20.00.  

Pada saat ini pengelolaan keuangan di AEC dilakukan oleh pemilik AEC 

dan admin. Kurangnya pemahaman pemilik terhadap akuntansi, membuat pemilik 

AEC kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan saat 

ini hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja. Dengan mencatat 

pemasukan dan pengeluaran saja akan membuat pemilik sulit membuat keputusan 

yang tepat, karena informasi yang dimiliki kurang akurat. Sehingga dalam 

permasalahan ini dibutuhkannya sebuah format laporan keuangan. 

Dengan adanya kerja praktik ini, yaitu pembuatan format laporan keuangan 

dan pelatihan pembuatan laporan keuangan diharapkan dapat memiliki informasi 

yang akurat serta pemilik dapat membuat keputusan dengan tepat, misalnya 

pemilik dapat menentukan banyak nya pendapatan yang  harus dimiliki agar dapat 

menutupi biaya yang dibutuhkan. Dengan keputusan yang tepat akan membuat 

AEC dapat lebih berkembang dengan cepat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang ada, perumusan masalah yang 

dikaji dalam kegiatan kerja praktik ini, yaitu : 

1. Bagaimana cara pembuatan laporan keuangan AEC? 

2. Bagaimana memberikan pelatihan kepada pemilik AEC terkait dengan 

pembuatan laporan keuangan? 
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1.3 Batasan Masalah 

          Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang akan dibahas sebatas laporan pemasukan kas, laporan 

pengeluaran kas, buku besar, neraca, laba rugi, dan arus kas. 

2. Pelatihan yang hanya diberikan kepada pemilik AEC. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik sebagai berikut : 

1. Membantu membuat format laporan keuangan AEC. 

2. Memberi pelatihan dan pemahaman mengenai laporan keuangan kepada 

pemilik perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat menjadi tambahan ilmu baik bagi penulis maupun pembaca. 

2. Dapat memahami mengenai pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan. 

3. Pemilik dapat memahami tentang cara pembuatan laporan keuangan  

4. Pemilik dapat mengimplementasikan pelatihan pembuatan laporan keuangan 

terhadap perusahaan. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Alfa Edumedia Center 

Alfa Edumedia Center (AEC)  merupakan Lembaga Bimbingan Belajar 

tingkat SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti Standar Nasional. AEC ini 

didirikan oleh Ibu Meilia dan saudara kandungnya. Sejak tahun 2010 hingga saat 

ini AEC terus mengalami dinamika persaingan yang cukup membutuhkan usaha 

yang cukup berat. Namun, disamping itu Ibu Meilia terus bertekad agar tetap 

menjalankan bisnis ini dan terus bertahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Upaya Ibu Meilia dilakukan dengan mencari ilmu dan pengalaman seputar bisnis 

melalui kegiatan-kegiatan seminar. Ilmu yang telah beliau dapatkan tentunya 

sangat bermanfaat untuk dituangkan kedalam bisnis jasa bimbingan belajar Alfa 

Edumedia Center ini.  

Selama perkembangannya, AEC telah  mempekerjakan 6 (enam) orang 

tenaga pengajar dengan pendidikan terakhir Strata 1 dan masih ada yang sedang 

berkuliah, serta 1 orang tenaga admin dengan pendidikan terakhir 

SLTA/Sederajat. Kelas dalam bimbingan belajar ini dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu 2 kelas privat dengan jumlah 8 siswa dan 2 kelas grup dengan jumlah 22 

siswa yang dibagi dalam 3 sesi yang berbeda. Jadwal bimbingan AEC terdapat 

tiga sesi, yaitu pada pukul 15.30-17.00 WIB, 18.00-19.30 WIB dan pukul 18.30-

20.00 WIB. Siswa regular AEC rata-rata bertempat tinggal di jalan  Manukan dan 

sekitarnya. Hal ini tentunya terus dimanfaatkan oleh Ibu Meilia untuk 
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memudahkan jangkauan pasarnya, karena melihat lokasi AEC  yang berada 

ditengah perumahan warga dan terdapat banyak Sekolah Negeri maupun Swasta.  

2.2 Visi Alfa Edumedia Center 

Dalam  menjalankan suatu usaha atau bisnis, setiap perusahaan memiliki visi 

atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun visi yang di miliki oleh 

AEC yaitu “Menjadi media pendidikan diluar sekolah yang terbesar, terunggul dan 

terbaik di Indonesia”. 

2.3 Misi Alfa Edumedia Center 

1. Menjadi  media pendidikan nonformal yang terpercaya, efektif dan efesien 

dengan  berstandar nasional. 

2. Menjadi Lembaga Bimbingan Belajar yang nyata dan unggul dalam prestasi 

akademik. 

3. Menjadi wadah untuk berprestasi dan mengembangkan potensi diri.  

2.4 Struktur Organisasi Alfa Edumedia Center 

Lembaga Bimbingan Belajar Alfa Edumedia Center dipimpin oleh seorang 

Direktur yang membawahi bagian Admin dan Pengajar. Adapun struktur 

organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Alfa Edumedia Center 

 

2.5 Job Description 

Dari struktur organisasi yang ada, setiap karyawan memiliki Job description 

yang telah ditentukan, berikut adalah penjelasan dari masing-masing  

Job Description 

1. Direktur 

a) Memimpin jalan nya usaha. 

b) Membuat laporan keuangan. 

c) Mengatur keuangan perusahaan. 

d) Mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah disediakan AEC. 

2. Admin. 

a) Membuat laporan keuangan. 

b) Mempromosikan LBB AEC. 

c) Mencatat/ mendata Siswa baru. 

3. Pengajar. 

a) Mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah disediakan AEC.
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Wirausaha 

3.1.1 Pengertian 

Suryahadi, dkk (2007) wirausaha dan kewirausahaan (enterpreneurship)  

merupakan istilah yang masih terbilang baru di Indonesia. Secara historis, konsep 

kewirausahaan ini mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis oleh Richard 

Cantilon. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi 

industriyang melibatkan sejumlah wirausaha. Pengertian kewirausahaan itu 

sendiri berkembang sejalan dengan evaluasi pemikiran para ali ekonom di dunia 

brat kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Di negara 

kita sendiri, konsep enterpreneurship tersebut dialih bahasakan sebagai 

kewiraswastaan atau kewirausahaan, sementara enterpreneurship sebagai 

wirausaha. 

Menurut Suryahadi, dkk (2007) wirausahawan adalah orang yang memiliki 

seni dan ketrampilan tertentu dalam menciptakan usaha yang baru. Wirausahawan 

memiliki pemahaman sendiri akan kebutuhan tersebut. Wirausahawan akan 

mempengaruhi masyarakat dengan membuka usaha baru, tetapi pada saat yang 

sama ia dipengaruhi oleh masyarakat untuk mengenali kebutuhan dan 

memenuhinya melalui ketajaman manjemen sumber daya. 

Wirausaha (enterpreneur) adalah seseorang yang memutuskan untuk 

memulai suatu bisnis, sebagai pewaralaba (franchisor) menjadi terwaralaba 

(franchisee), memperluas sebuah perusahaan, membeli perusahaan yang sudah 
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ada, atau barang kali meminjam uang untuk memproduksi suatu  produk baru atau 

menawarkan jasa suatu jasa baru, serta merupakan manjer dan penyandang risiko. 

3.1.2 Entitas Mikro Kecil dan  Menengah 

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku mengenainya dalam kamus dan 

ensiklopedia bahasa Indonesia, praktisnya UMKM sering kali dihubungkan 

dengan modal yang terbatas, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang 

dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan 

kategori masyarakat kelas menegah ke bawah. 

Pengertian EMKM dalam SAK EMKM (2016:2) entitas, mikro, kecil, dan 

menengah adalah sebagai berikut : “entitas, mikro, kecil, dan menengah adalah 

entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi 

definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak tidaknya 

selama dua tahun berturut- turut”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 untuk definisi EMKM 

sama seperti definisi UMKM yaitu dapat dijelaskan secara terperinci sebagai 

berikut : 

Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di 

atur dalam undang- undang ini. 
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1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memnuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

undang undag ini. 

2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan meupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. 

3.1.3 Kriteria tentang EMKM 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam SAK EMKM, dijelaskan 

kriteria-kriteria yang tepat mengenai EMKM yaitu sebagai berikut : 

1. Kriteria Usaha Mikro. Ada dua kriteria usaha ini yakni : 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil. Kriteria ini meliputi : 

a) Memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
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b) Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 (tiga ratus juta 

rupiah) dan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Kriteria Usaha Menengah. Kriteria usaha ini meliputi : 

a) Memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 

10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah) dan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). 

Meski demikian, dalam kriteria-kriteria EMKM ini, nominalnya dapat 

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

3.1.4 Jenis Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan EMKM termasuk 

dalam jenis usaha mikro merupakan jenis usaha kecil ini memiliki kekayaan 

bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000, dan memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp 300.000.000. 

3.1.5 Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM berlaku 

secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 

2018. Berdasarkan ruang lingkup SAK EMKM maka standar ini dimaksudkan 

untuk : 

1. SAK EMKM dimaksudkan untuk entitas, mikro, kecil, dan menengah 
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2. SAK EMKM dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

3.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan 

keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah 

merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk 

laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan 

perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.  

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri 

dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang 

terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan 

sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada 

periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan 

dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut Harahap (2009:105), laporan 

keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 
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pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan 

yang lazim dikenal yaitu neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan.  

Menurut Kasmir (2013:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, yaitu:  

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini  

2.  Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini 

3.  Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada saat periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 

8. Informasi keuangan lainnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi.   
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3.2.1 Pihak – pihak yang menggunakan laporan keuangan 

Dalam rangka menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan barang dan 

jasa, perusahaan akan berinteraksi dengan berbagai pihak, dan pihak–pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut sering kali membutuhkan informasi 

tentang keuangan perusahaan. piak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan 

adalah : 

1. Kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada 

perusahaan untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar 

beserta bunganya. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup : 

a) Besarnya kekayaan perusahaan. 

b) Kemampuan menghasilkan laba. 

c) Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan 

2. Pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat 

peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai informasi utama 

yang diperlukan pemerintah mencakup : 

a) Laba usaha yang diperoleh. 

b) Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. 

3. Calon Investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan  

uangnya dalam perusahaan, calon investor harus memiliki bahwa perusahaan 

tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai dalam jangka panjang. 

Karena itu, informasi yang diperlukan investor mencakup: 

a) Laba usaha yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. 

b) Pertumbuhan kekayaan perusahaan. 
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4. Pemasok (supplier) yaitu orang-orang atau perusahaan yang menjual berbagai 

barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, kendaraan, hingga 

bahan baku usaha. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, 

pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikannya kepada 

perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Karena itu, informasi yang 

diperlukan mencakup : 

a) Besarnya kekayaan perusahaan 

b) Kemampuan meghasilkan laba usaha 

c) Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan. 

5. Pemilik/Pemegang Saham yaitu orang-orang atau lembaga yang telah 

menanamkan uang atau kekayaan pada perusahaan, sebagai pihak yang telah 

menanamkan uangnya dalam perusahaan sebagai pihak yang telah uangnya dalam 

perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang 

telah ditanamkannya tersebut. Imbalan dapat berupa pembagian atas sebagian atau 

seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan karena itu, informasi utma 

yang diperlukan adalah : 

a) Laba yang diperoleh. 

b) Kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun. 

3.2.2 Karakteristik laporan keuangan 

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Dalam SAK EMKM 

karakteristik laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
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1. Relevan 

Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan 

keputusan. Informasi dikatakan kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini atau masa depan serta menegaskan, atau mengoreksi hasil 

evaluasinya di masa lalu. 

2. Representasi tepat 

Informasi yang disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya 

disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi dipandang bersifat 

material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat 

informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 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 

mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). 

3. Keterbandingan 

Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi 

dalam laporan entitas juga dapat dibandingan antar entitas untuk mengevaluasi 

posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan 

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 
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secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut, dan 

untuk entitas yang berbeda. 

4. Keterpahaman  

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. 

Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

tersebut dengan penuh ketekunan. Akan tetapi, kepentingan agar laporan 

keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus 

diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dipahami oleh pengguna tertentu. 

3.3 Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Sesuai dengan ruang lingkup SAK EAP, maka standar ini dimaksudkan 

untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 

akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan; dan tidak 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. 

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan 

memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 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 atau 

pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 
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Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan 

SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan 

standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang 

merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya 

ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi. 

Jenis laporan keuangan lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

SAK ETAP (2009), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi: 

1. Neraca; 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada akhir periode tersebut. 

Neraca terdiri atas tiga bagian : 

a) Aktiva (asset) 

Kasmir (2008 : 39) menyatakan aktiva merupakan  harta atau kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. 

Komponen aktiva secara umum adalah sebagai berikut : Aktiva Lancar (current 

asset), Investasi (invesment), Aktiva Tetap (fixed asset), Aktiva Tidak Berwujud 

(intangible asset), Aktiva Lain-lain (other asset) 

b) Hutang/kewajiban (liabilities) 

Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan 

di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa 

yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Komponen 

dari kewajiban secara umum adalah sebagai berikut : Kewajiban Lancar (current 
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liabilities), Kewajiban Jangka Panjang (long term liabilities/debt), Kewajiban 

Lain-lain (other liabilities), Kewajiban yang Disubordinasi (subordinated loan). 

Hutang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis hutang berdasarkan 

kategori yang diciptakan, seperti : 

I. Hutang usaha 

Rudianto (2012:275) hutang usaha adalah utang yang berasal dari pembelian 

barang atau jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan sebagai 

contoh pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan 

utang usaha bagi perusahaan. Pencatatan utang usaha biasanya hanya didasarkan 

pada nota, kwitansi, atau faktur. 

II. Hutang bank 

Rudianto (2012:276) utang bank yaitu utang yang timbul dari transaksi 

pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Hutang bank biasanya mencakup 

persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang 

dibebankan. 

III. Hutang jangka pendek 

Hutang jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam tempo satu 

tahun. Termasuk dalam kelompok ini adalah utang usaha, utang dividen, utang 

jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan lain sebagainya. 

IV. Hutang jangka panjang 

Hutang jangka panjang yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari satu 

tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5 tahun 

atau 2 tahun atau lima tahun atau lebih dari itu. Sebagai contoh, wesel bayar, 

obligasi, dan lain sebagainya. 
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c) Modal (equity) 

Komponen terakhir dari neraca adalah modal sendiri, yaitu selisih dari 

aktiva dengan kewajiban (hutang). Modal ini adalah investasi yang dilakukan oleh 

pemilik perusahaan. Komponen modal adalah : Modal Saham (capital stock), 

Agio Saham (surplus/premium), Laba yang Ditahan (retained earning), Laba 

Tahun Berjalan (profit of current year), Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari 

entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk 

pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. 

Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran 

laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos 

sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi 

yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. 

Bentuk laporan rugi-laba yang biasa digunakan menurut Kasmir (2008: 49) 

sebagai berikut : Bentuk single step yaitu merupakan gabungan dari jumlah 

seluruh penghasilan baik pokok (operasional) maupun di luar pokok (non 

operasional) dijadikan satu, kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok juga 

dijadikan satu dan bentuk multiple step yaitu merupakan pemisahaan antara 

komponen usaha pokok (operasional) dengan di luar pokok (non operasional). 

Laporan laba rugi enitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut : 

a) Pendapatan 

Rudianto (2012:18) pendapatan adalah kenaikkan kekayaan perusahaan 

akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka kegiatan usaha normal. 
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b) Beban usaha 

Rudianto (2012:18) beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang 

dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang akan digunakan 

dalam usaha normal dan bermanfaat selama suatu periode tertentu. Beban usaha 

terdiri dari berbagai beban yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, 

seperti beban gaji, beban transportasi, beban listrik, beban telepon, dan 

sebagainya. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk 

suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui 

secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, 

atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan 

pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, 

penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. 

4. Laporan arus kas 

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. 

5. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas laporan keuangan  yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan 

berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau 



21 

 

 

 

rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.  
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada saat ini CV. Alfa Edumedia Center (AEC) masih menggunakan 

laporan keuangan masih sederhana dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP 

merupakan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi  Indonesia untuk 

perusahaan kecil atau menengah. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan, akan membantu manajemen perusahaan dalam 

memperoleh kemudahan, seperti: dapat menentukan kebijakan-kebijakan 

perusahaan di masa yang akan datang, dapat memperoleh pinjaman dana dari 

pihak ketiga, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan 

dalam pembuatan laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan atau sesuai dengan SAK ETAP.  

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam menangani 

permasalahan tersebut. 

4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, terdiri dari dua tahap yaitu tahap  pertama, 

pengumpulan informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan pemilik 

perusahaan dan tahap kedua, pengidentifikasian masalah. 

4.1.1 Wawancara 

Agar dapat menangani permasalahan tersebut maka dibutuhkannya 

informasi-informasi perusahaan, informasi digali melalui wawancara yang 

dilakukan dengan pemilik, wawancara tersebut yang berhubungan dengan laporan 
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keuangan yang telah selama ini dilakukan oleh perusahaan. Berikut hasil 

wawancara dengan pemilik yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Wawancara Perusahaan 

No Pertanyaan dan Jawaban 

1 

Q Bagaimana sejarah terbentuknya AEC? 

A 

AEC dibentuk sejak 2010, saya mendirikan dengan kakak saya. 

Pada awalnya AEC memiliki banyak siswa namun semakin tahun 

AEC mengalami penurunan siswa 

2 

Q Berapa karyawan yang bekerja di AEC? 

A 
AEC memiliki 1 karyawan yaitu sebagai admin dan 6 tenaga 

pengajar 

3 

Q Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di dalam AEC? 

A 
Direktur atau pemilik kemudian dibawahnya ada admin serta tenaga 

pengajar 

4 Q Bagaimana dengan jam operasional AEC? 

 A 
Jadwal bimbingan AEC terdapat tiga sesi, yaitu pada pukul 15.30-

17.00 WIB, 18.00-19.30 WIB dan pukul 18.30-20.00 WIB. 

5 

Q Adakah kendala dalam mencatat laporan keuangan ? 

A 

Disini kita mencatat keuangan hanya sebatas pemasukan dan 

pengeluaran dan kami kurang begitu paham dalam laporan 

keuangan. 

6 
Q Apakah anda mengetahui laporan arus kas,neraca dan buku besar? 

A Saya belum memahami tapi hanya sekedar tahu aja. 

7 

Q Sejauh mana kegiatan keuangan telah dilakukan? 

A 
Sejauh ini laporan keuangan dibuat secara manual, tetapi hanya 

mencatat pemasukan serta pengeluaran saja. 

8 

Q Apakah ada karyawan yang khusus menangani keuangan? 

A 
Tidak ada, admin merangkap sebagai tenaga pemasaran serta 

customer service 

9 

Q Bagaimana sistem pembayaran ? 

A 

Pembayaran ada yang nyicil dan ada yang tunai. Kalau tunai 

biasanya langsung 1 atau 2 semester sedangkan yang nyicil 

perbulan. Kalo tunai keunggulannya saat semester berikutnya bebas 

uang pendaftaran. 

10 

Q 
Dengan jumlah murid sedemikian, apakah pendapatan yang didapat 

sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? 

A 
Sebenernya kurang, tetapi ya yang penting ada pemasukan. 

Terkadang kami juga mengeluarkan dana pribadi. 
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No Pertanyaan dan Jawaban 

11 
Q 

Sistem pembayaran ada yang kredit, kemudian apakah ada kendala 

dalam pembayaran tersebut? 

A iya mbk, kadang ya ada yang gak bayar tapi mau gimana lagi. 

12 

Q Bagaimana harapan pemilik untuk AEC kedepannya? 

A 

Harapannya AEC memiliki banyak peminat serta memiliki struktur 

keuangan dengan baik sehingga AEC dapat berkembang menjadi 

Lembaga bimbingan yang terpercaya. 

 

4.1.2 Pengidentifikasian Masalah 

Setelah mendapatkan informasi melalui wawancara yang dilakukan dengan 

pemilik LBB AEC, langkah selanjutnya yaitu pengidentifikasian masalah. Pada 

tahap pengidentifikasian masalah ini dilakukan sebagai tolak ukur perancangan 

dan penerapan pembuatan laporan keuangan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

gambaran terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada CV. Alfa Edumedia 

Center. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang terdapat pada CV. Alfa 

Edumedia Center : 

1. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pemahaman pemilik terhadap akuntansi atau pembuatan 

laporan SAK ETAP. 

2. Laporan keuangan saat ini hanya berupa pemasukan dan pengeluaran saja. Hal 

ini menyebabkan pengambilan keputusan yang lamban.  

3. Kurang optimalnya pekerjaan karyawan terhadap pembuatan laporan 

keuangan juga menjadi kendala saat karyawan akan mengerjakan tugasnya. 

Hal ini disebabkan tidak adanya training dalam pembuatan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar. 

Tabel 4.1 Wawancara Perusahaan (Lanjutan) 
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4.2 Analisis 

Tahap Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perbaikan apa saja yang 

dibutuhkan untuk pemecahan masalah yang ada pada CV. Alfa Edumedia Center. 

Dari hasil analisis, diketahui bahwa perlu adanya perbaikan dalam  pembuatan 

laporan keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang harus menjadi perhatian oleh 

CV. Alfa Edumedia Center guna mengembangkan perusahaan: 

1. Pembuatan Format Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP 

Laporan keuangan sesuai SAK ETAP sangat dibutuhkan perusahaan untuk 

dapat mengetahui kinerja perusahaan itu sendiri dan dapat membuat pemilik lebih 

mudah dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan SAK ETAP juga sangat 

penting dalam sebuah pelaporan pajak, dengan membuat laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAK ETAP pihak eksternal juga dapat memahami laporan 

keuangan tersebut. 

Pada saat ini CV. Alfa Edumedia Center belum memliki format laporan 

keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, sehingga dibutuhkannya format 

laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Adapun laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK ETAP adalah laporan pemasukan kas, laporan 

pengeluaran kas, laporan mutasi kas, neraca kas, laba rugi dan arus kas. 

2. Pemahaman terhadap pembuatan laporan keuangan 

Pemahaman dalam membuat laporan keuangan ini sangat dibutuhkan agar 

dapat menyelesaikan laporan keuangan dengan efektif dan efesien. Dalam hal ini, 

perlu adanya  modul agar pemilik memiliki acuan dalam  membuat laporan 

keuangan. 
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4.3 Implementasi 

Setelah melakukan analisis, langkah berikunya adalah 

mengimplementasikan pengembangan kegiatan yang telah diidentifikasikan pada 

bagian analisis pemahaman terhadap laporan keuangan, laporan keuangan sesuai 

SAK ETAP, dan pembuatan format laporan keuangan. 

4.3.1 Pembuatan Format Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP 

Dalam pembuatan laporan keuangan dibutuhkan format untuk membuat 

laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Pembuatan format laporan 

keuangan tersebut menggunakan Ms. Excel. Adapun laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAK ETAP adalah laporan pemasukan kas, laporan pengeluaran 

kas, laporan mutasi kas, neraca kas, laba rugi dan arus kas. 

a. Pembuatan Laporan Pemasukan Kas 

Untuk mengetahui banyaknya pemasukan yang didapat maka 

dibutuhkannya laporan pemasukan kas. Pada laporan pemasukan kas, seluruh 

pendapatan atau transaksi dimasukan ke dalam laporan pemasukan kas. Data 

pembayaran siswa baik secara tunai maupun kredit akan digolongkan menjadi 

satu yaitu sesuai dengan tanggal transaksi untuk mempermudah dalam pencatatan. 

Format laporan pemasukan kas dapat dilihat pada tabel 2.4 (lampiran 2). 

b. Pembutan Laporan Pengeluaran Kas 

Untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang dibutuhkan perusahaan maka 

dibutuhkannya laporan pengeluaran kas. Pada laporan pengeluaran kas memuat 

laporan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu atau perbulan. Di 

dalam laporan kas terdapat biaya-biaya, baik yang variabel maupun biaya tetap. 

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan tidak menentu setiap 
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bulannya, missal pulsa. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan 

setiap bulannya dengan nominal yang sama misal biaya sewa. Dengan adanya 

laporan pengeluaran kas, perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran–

pengeluaran yang tidak diperlukan. Format laporan pengeluaran kas dapat dilihat 

pada tabel 2.10 (lampiran 2) 

c. Mutasi Kas 

Mutasi kas ini digunakan untuk mengetahui jumlah kas yang ada, selain itu 

dengan adanya mutasi kas perusahaan dapat mengatur pengeluaran serta untuk 

menargetkan pemasukan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dengan 

adanya mutasi kas perusahaan dapat membuat keputusan jangka pendek lebih 

cepat. Format mutasi kas dapat dilihat pada tabel 2.16  (lampiran 2) 

d. Neraca 

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahan yang 

dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan pada akhir periode tersebut. Format neraca dapat dilihat pada tabel 

2.22 (lampiran 2) 

e. Laba Rugi 

Laporan laba/rugi merupakan laporan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan standar akuntansi yang menunjukan hasil operasional selama setahun 

atau periode akuntansi. Laporan ini menunjukan dari mana sumber penghasilan 

didapat dan beban-beban apa saja yang telah dikeluarkan atau di gunakan, secara 

sistematis laporan ini memuat tentang penghasilan, beban-beban, dan laba atau 

rugi. Format laba rugi dapat dilihat pada tabel 2.28 (lampiran 2) 
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f. Arus Kas 

Laporan Arus Kas yang disajikan dengan menggunakan Metode Langsung 

karena laporannya mudah dibaca dan dicantumkan semua penerimaan dan 

pembayaran kas kepada objek tertentu selama periode berjalan. Dengan kata lain, 

Laporan Arus Kas Metode Langsung mencantumkan dari dan kepada siapa Arus 

Kas masuk dan keluar berasal. Format laporan arus kas dapat dilihat pada tabel 

2.33 (lampiran 2) 

4.3.2 Pemahaman Terhadap Pembuatan Laporan Keuangan 

Memiliki pemahaman mengenai laporan keuangan merupakan hal yang 

penting dimiliki oleh pemilik untuk dapat membuat laporan keuangan perusahaan. 

Dalam  upaya  meningkatkan pemahaman tersebut maka diadakan pelatihan yang 

dilengkapi dengan modul sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. 

Modul berisi materi mengenai laporan keuangan dan langkah-langkah membuat 

laporan keuangan. Modul dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.4 Pengukuran dan Evaluasi 

Setelah melalui tahap implementasi, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengukuran dan evaluasi. Pengukuran dan evaluasi dilakukan pada hasil 

penerapan pemahaman terhadap pembuatan laporan keuangan dan pembuatan 

laporan sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

seberapa tingkat keberhasilan terhadap perubahan yang telah dilakukan. 

4.4.1 Pengukuran 

Hasil pelatihan akan diukur dengan menggunakan  indikator dari 5 materi 

pelatihan yang diberikan. Materi laporan pemasukan kas dan laporan pengeluaran 
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kas terdiri dari 2 indikator, materi mutasi kas terdiri dari 3 indikator ,materi neraca 

terdiri dari 3 indikator, materi laba rugi terdiri dari 2 indikator, dan materi arus kas 

terdiri dari 4 indikator. Setiap indikator dinilai berdasarkan skala likert, yaitu 1 -5.  

Skala likert menunjukan seberapa pemahaman pemilik terhadap pelatihan 

pembuatan laporan keuangan. Apabila indikator terdapat pada skala 1 

menunjukan bahwa pemahaman pemilik sangat kurang baik, jika skala 2 

menunjukan bahwa pemilik kurang baik dalam pemahamannya, jika ada di skala 3 

menandakan pemilik cukup paham pelatihan pembuatan laporan keuangan tetapi 

masih perlu pemahaman lebih lanjut, kemudian jika pemilik pada skala 4 maka 

pemilik baik dalam pemahaman atau pemilik sudah memahami dengan baik 

pelatihan pembuatan laporan keuangan, dan jika indikator pada skala 5 

menunjukan bahwa pemilik sangat baik dalam memahami pelatihan pembuatan 

laporan keuangan. Hasil pengukuran ketercapaian program pelatihan dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Hasil Ketercapaian Program Pelatihan 

No Materi Indikator 
  Skor 

1 2 3 4 5 

1 

Laporan 

Pemasukan Kas 

dan Laporan 

Pengeluaran Kas 

Pemilik dapat membedakan 

kolom Kredit dan Debit 

   √  

Pemilik dapat memahami 

pendapatan dan pengeluaran 

   √  

  Nilai Rata-Rata  8/2= 4 

2 Mutasi Kas 

Pemilik dapat memahami fungsi 

kolom debit dan kredit pada 

mutasi kas 

   √  

Pemilik dapat memahami saldo 

awal 

  √   

Pemilik dapat memahami saldo 

akhir 

   √   

  Nilai Rata-Rata 10/3 = 3.33 

3 Neraca 

Pemilik dapat membedakan 

aktiva, hutang, dan modal 

  √   

Pemilik dapat memahami fungsi 

kolom saldo awal, mutasi kas 

dan saldo akhir 

  √   

Pemilik dapat memahami fungsi 

kolom debit dan kredit 

   √  

  Nilai Rata-Rata 10/3 = 3.33 

4 Laba Rugi 

Pemilik dapat membedakan laba 

dan rugi 

   √  

Pemilik dapat membedakan 

pendapatan, beban pemasaran, 

dan beban administrasi& umum 

  √   

  Nilai Rata-Rata 7/2 = 3.5 

5 Arus Kas 

Pemilik dapat memahami 

aktivitas operasi 

  √   

Pemilik dapat memahami 

aktivitas investasi 

  √   

Pemilik dapat memahami arus 

kas pendanaan 

  √   

Pemilik dapat membedakan 

saldo awal bulan dan akhir bulan 

  √   

  Nilai Rata-Rata 12/4 = 3 

 

Nilai Rata-Rata Total =  47 / 14 = 3.36 (Cukup ) 
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a. Nilai rata-rata pada laporan pemasukan kas dan laporan pengeluaran kas 

menghasilkan nilai rata-rata sebesar 4, yang berarti bahwa pemilik memilik 

pemahaman yang baik. 

b. Nilai rata-rata pada mutasi kas menunjukan nilai rata-rata sebesar 3,33 yang 

berarti pemilik cukup paham terhadap pelatihan pembuatan laporan keuangan. 

c. Nilai rata-rata pada neraca menunjukan menunjukan nilai rata-rata sebesar 

3,33 yang berarti pemilik cukup paham terhadap pelatihan pembuatan laporan 

keuangan. 

d. Nilai rata-rata pada laba rugi menunjukan nilai rata-rata sebesar 3,5 yang 

berarti pemilik cukup paham terhadap pelatihan pembuatan laporan keuangan. 

e. Nilai rata-rata pada arus kas menunjukan nilai rata-rata sebesar 3 yang berarti 

pemilik cukup paham terhadap pelatihan pembuatan laporan keuangan. 

4.4.2 Evaluasi 

Melihat indikator ketercapaian program pelatihan dapat diketahui bahwa 

dalam penyelenggara program pelatihan ini terdapat beberapa materi yang harus 

dipahami oleh pemilik dalam pembuatan laporan keuangan. Materi-materi 

tersebut yaitu : a) Laporan Pemasukan Kas dan Laporan Pengeluaran Kas, b) 

Mutasi Kas, c) Neraca, d) Laba Rugi, e) Arus Kas. Evaluasi berdasarkan materi 

tersebut adalah sebagai berikut :  

a) Laporan Pemasukan Kas dan Laporan Pengeluaran Kas 

Hasil indikator ketercapaian program pelatihan menunjukan nilai rata-rata 

yang didapat oleh pemilik terhadap pemahaman materi laporan pemasukan dan 

pengeluaran kas adalah 4, nilai rata-rata tersebut berarti baik. Pemilik dapat 
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membedakan kolom kredit dan debit serta pemilik dapat memahami pengertian 

dari pendapatan dan pengeluaran. 

b) Mutasi Kas 

Hasil indikator ketercapaian program pelatihan pada materi ini menunjukan 

nilai rata-rata yang didapat oleh pemilik yaitu 3,33. Nilai rata-rata tersebut berarti 

cukup. Pada materi ini pemilik masih kesulitan dalam memahami saldo awal dan 

saldo akhir sehingga pemilik harus mempelajari lebih lanjut mengenai pengertian 

dari saldo awal dan saldo akhir. 

c) Neraca 

Hasil indikator ketercapaian program pelatihan menunjukkan nilai rata-rata 

yang didapat oleh pemilik terhadap pemahaman pembuatan neraca adalah 3,33. 

Nilai rata-rata 3,33 berarti cukup, dimana pemilik masih cukup memahami materi 

ini tetapi masih perlu mempelajari lebih lanjut mengenai pengertian aktiva, 

hutang, dan modal serta kolom saldo awal, mutasi kas dan saldo akhir. 

d) Laba Rugi 

Hasil indikator ketercapaian program pelatihan pada materi ini menunjukan 

nilai rata-rata yang didapat oleh pemilik yaitu 3,5 nilai rata-rata 3,5 berarti cukup, 

dimana pemilik masih kurang dalam membedakan pendapatan, beban pemasaran, 

dan beban administrasi & umum, sehingga pemilik harus mempelari lanjut 

mengenai biaya operasional perusahaan agar dapat membedakan macam-macam 

biaya. 

e) Arus Kas 

Berdasarkan hasil pada indikator ketercapaian program pelatihan pada 

materi ini menunjukan nilai rata-rata yang didapat oleh pemilik yaitu 3. Hasil nilai 
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rata-rata tersebut menunjukan bahwa pemilik cukup memahami pembuatan arus 

kas. Pemilik pada materi ini masih belum sepenuhnya memahami aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, arus kas pendanaan serta masih belum dapat 

membedakan saldo awal dan saldo akhir.   

Dengan melihat  hasil nilai rata-rata keseluruhan pada indikator 

ketercapaian program pelatihan, menunjukan nilai rata –rata yang didapat oleh 

pemilik dalam pelatihan tersebut yaitu sebesar 3,36 yang berarti pemilik cukup 

memahami pembuatan laporan keuangan. Pemilik dapat meningkatkan 

pemahaman  mengenai pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan modul 

laporan keuangan  sebagai acuan pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik 

dalam pembuatan laporan keuangan, akan berdampak pada pengambilan 

keputusan yang menjadi lebih efektif dan efesien.       

                           



 

 34  

 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penyusunan format laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dapat 

memudahkan pemilik dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 

SAK ETAP. 

2. Pelatihan pembuatan laporan keuangan memberikan pemahaman untuk 

pemilik dalam pembuatan laporan keuangan.  

3. Berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi pelatihan yang dilakukan 

dapat dikatakan pemilik cukup memahami pembuatan laporan keuangan, 

pemilik dapat meningkatkan pemahamannya dengan mempelajari modul 

pembuatan laporan keuangan yang ada. 

5.2 Saran 

Sebaiknya pemilik AEC dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

laporan keuangan yang lebih lengkap dan penerapan SAK ETAP bagi penilaian 

kinerja mereka sehingga pemilik dapat menilai kinerja perusahaan. 
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