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LAMPIRAN 1
SURAT IJIN PENELITIAN
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LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA
A. Tahap Pertama: Identifikasi Sistem Pencatatan Akuntansi Siip Mart
1. Sejak kapan Siip Mart ini berdiri ?
2. Berapa jumlah karyawannya?
3. Apakah Siip Mart telah melakukan pencatatan keuangan ?
4. Sejak kapan Siip Mart melakukan pencatatan keuangan tersebut ?
5. Apakah pencatatan laporan keuangan dibuat secara rutin ?
6. Komponen laporan keuangan apa saja yang disusun oleh Siip Mart ?
7. Kenapa Siip Mart tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan ?
8. Apakah standar yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada
Siip Mart ?
9. Apakah laporan keuangan yang disusun selama ini telah memberikan informasi
yang cukup?
10. Apakah sudah mengetahui tentang adanya SAK ETAP ? Jika mengetahui dari
mana mengetahui ?
11. Bagaimana pandangan anda dengan terbitnya SAK ETAP yang ditujukan untuk
mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan ?
12. Apakah berminat untuk menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangan
Siip Mart ?
B. Tahap Kedua: Identifikasi Unsur-Unsur Neraca
a) Aset
1. Apa saja jenis-jenis aset yang ada pada Siip Mart ?
2. Metode penyusutan yang seperti apa yang digunakan oleh Siip Mart?
3. Metode penghitungan persediaan yang seperti apa yang digunakan oleh Siip
Mart ?
4. Bagaimana Siip Mart mengakui aset dalam penyusunan neraca ?

b) Kewajiban
1. Apa saja jenis-jenis kewajiban yang ada pada Siip Mart ?
2. Bagaimana Siip Mart mengakui kewajiban dalam penyusunan neraca?
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c) Modal
1. Bagaimana Siip Mart mengakui modal dalam penyusunan neraca ?
2. Darimana saja kah sumber modal Siip Mart ?
C. Tahap Ketiga: Identifikasi Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi
a) Pendapatan dan Harga Pokok Penjualan
1. Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada Siip MArt ?
2. Kapan anda mengakui pendapatan yang masuk pada usaha?
3. Bagaimana perhitungan HPP pada Siip Mart ?

b) Biaya
1. Apa saja jenis-jenis biaya yang ada pada Siip Mart ?
2. Kapan anda mengakui biaya yang masuk pada usaha Anda ?
3. Apakah anda membayar pajak penghasilan usaha Anda?
c)

Laba/Rugi
1. Bagaimana laba usaha yang Anda peroleh setiap periodenya ?
2. Apakah usaha Anda pernah mengalami kerugian ?
D. Tahap Keempat: Identifikasi Unsur-Unsur Laporan Perubahan Modal
1. Apa sajakah unsur-unsur laporan perubahan modal Siip Mart ?
2. Bagaimana perlakuan laba atau rugi pada laporan perubahan modal Siip Mart
?
E. Tahap Kelima: Identifikasi Kendala Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan
1. Kenapa didalam neraca antara peralatan toko dan kantor tidak di
klasifikasikan secara berpisah?
2. Kenapa gedung dan tanah tidak dicatat secara terpisah?
3. Kenapa tidak mengklasifikasikan secara terpisah kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang pada neraca ?
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HASIL WAWANCARA
A. Tahap Pertama: Identifikasi Sistem Pencatatan Akuntansi Siip Mart

1. Sejak kapan usaha Anda ini berdiri ?
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Usaha ini sudah mulai berdiri kurang lebih selama 6 tahun.
Berapa jumlah karyawan di Siip Mart ini ? .
Jujmlah karyawan Ada 11 orang
Apakah Siip Mart telah melakukan sistem pencatatan keuangan ?
Sudah, namanya usaha dagang itu harus melakukan pencatatan keuangan.
Sejak kapan Siip mart melakukan pencatatan keuangan tersebut ?
Sejak awal berdiri sudah melakukan pencatatan keuangan.
Apakah pencatatan laporan keuangan di siip mart dibuat secara rutin ?
Iya, dari awal usaha ini berdiri saya rutin menyusun laporan keuangan
Komponen laporan keuangan apa saja yang dibuat dalam usaha Anda ?
Yang sesuai dengan kebutuhan unit usaha kita, laporan keuangan yang saya
susun itu ada laba rugi, neraca serta perubahan modal.
Kenapa siip Mart tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan ?
Untuk laporan laba rugi menurut saya sudah bisa mewakili laporan arus kas,
sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan kita bleum terllu
membutuhkanya.
Apakah standar yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada
Sipp mart ini ?
sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Kalau harus baku dengan standar yang
diterapkan Akuntan Indonesia malah akan menyulitkan kita. Ya kita susun
laporan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan..
Apakah laporan keuangan yang telah ada selama ini telah memberikan
informasi yang cukup bagi Anda ?
Sudah cukup, dengan melihat laporan keuangan yang kita susun kita bisa
mengetahui pergerakan harga barang di pasar. Barang mana yang mengalami
kenaikan dan penurunan harga, sehingga nanti mempermudah kita dalam
menetapkan harga barang. Selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan
untuk mengontrol biaya-biaya yang kita keluarkan.
Apakah anda sudah mengetahui tentang adanya SAK ETAP ?
Jika mengetahui dari mana mengetahuinya ?
Sudah, tpi kurang bgitu mengetahui betul. Tau dari internet.
Bagaimana menurut Anda dengan terbitnya SAK ETAP yang ditujukan untuk
mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan ?
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Itu bagus sekali, terlebih bagi usahawan yang tdk terlalu mengerti akuntansi.
12. Apakah Anda berminat untuk menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan
keuangan Anda ?
Nanti saya pelajari.

B. Tahap Kedua: Identifikasi Unsur-Unsur Neraca
1.

2.

3.

4.

a. Aset
Apa saja jenis-jenis aset yang ada pada Siip Mart ?
Untuk aset yang dimiliki oleh Siip Mart yah seperti kas ditangan, kas di bank,
piutang dagang, persediaan toko dan sebagainya. Ada juga aset tetap seperti
gedung, peralatan dan kendaraan.
Metode penyusutan yang seperti apa yang digunakan oleh Siip mart?
Metode perhitungan penyusutan saya menggunakan garis lurus. Seperti
kendaraan dan komputer itu contohnya bisa saya akui sampai 5 tahun, sedangan
untuk gedung bisa lebih lama. Semua aset tetap saya susutkan per tahunnya,
namun semua barang tersebut masih tetap mempunyai nilai sisa.
Metode penghitungan persediaan yang seperti apa yang digunakan oleh Siip
Mart ?
FIFO, jadi barang yang pertama masuk kita keluarkan terlebih dahulu.
Bagaimana Siip Mart mengakui aset dalam penyusunan neraca ?
Aset saya akui ketika saya memiliki harta seperti kas maupun kendaraan yang
dapat memberikan manfaat dalam kegiatan usaha saya.

b. Kewajiban
4. Apa saja jenis-jenis kewajiban yang ada pada Siip Mart ?
Kewajiban ada 2 jangka panjang dan jangka pendek.
2. Bagaimana Siip Mart mengakui kewajiban dalam penyusunan neraca?
Kewajiban diakui ketika perusahaan harus mengeluarkan sejumlah dana untuk
pihak luar sebagai akibat dari perjanjian di masa lalu. Seperti kewajiban hutang
kepada pemasok dan bank.
c. Modal
1. Bagaimana Siip Mart mengakui modal dalam penyusunan neraca ?
Modal diakui ketika saya mempunyai sejumlah uang untuk memulai usaha atau
bisa dibilang modal pribadi. Untuk selanjutnya ketika sudah memulai usaha
modal didapat dari awal periode sebelumnya ditambah dengan laba dan
dikurangi prive.
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3. Darimana sajakah sumber modal Siip Mart ?
Pada awal pendirian usaha modal berasal dari uang sendiri, lalu kemudian berasal
juga dari pinjaman ke bank. Dan modal juga terus bertambah dari hasil laba yang
kembali dijadikan modal usaha.

C. Tahap Ketiga: Identifikasi Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi
i. Pendapatan dan Harga Pokok Penjualan
1. Apa saja jenis-jenis pendapatan yang ada pada UMKM Anda ?
Disini ada pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Pendapatan usaha
seperti dari penjualan barang dagangan. Sedangkan pendapatan luar usaha yaitu
pendapatan yang diperoleh selain dari penjualan barang dagangan, misalkan
pendapatan sewa rak atau iklan selain itu ada pula pendapatan dari penjualan
kardus-kardus bekas itu kita masukkan juga.
2. Kapan Anda mengakui pendapatan yang masuk pada usaha Anda ?
Pendapatan kita akui ketika adanya kas masuk ke usaha, misalkan dari
penjualan barang dagangan itu kan sumber pendapatan jadi dicatat sebagai
pendapatan.
3. Bagaimana perhitungan HPP pada usaha Anda ?
Untuk perhitungan harga pokok penjualan sama seperti yang terctatat pada
laporan laba rugi yang kita susun. Persediaan awal dagang periode itu kita
tambah dengan pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhir.
Pembelian bersihnya itu sudah dikurangi dengan potongan-potongan seperti
potongan pembelian dan retur pembelian.
ii. Biaya
1. Apa saja jenis-jenis biaya yang ada pada UMKM Anda ?
Sama halnya seperti pendapatan, biaya juga terbagi menjadi 2 yaitu biaya
usaha dan biaya diluar usaha. Beban usaha seperti gaji karyawan, beban
listrik, beban komunikasi dan banyak lainnya. Sedangkan beban luar usaha
seperti beban bunga kepada bank. Selain itu juga ada beban pajak yang harus
dibayarkan per tahunnya.
2. Kapan Anda mengakui biaya yang masuk pada usaha Anda ?
Ketika kita mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji karyawan, cetak banner
dan sebagainya. Beban itu pengeluran yang kita gunakan untuk kepentingan
usaha kita.
3. Apakah Anda membayar pajak penghasilan usaha Anda ?
Tentu saja, tiap tahun kita mesti bayar pajak. Itu sekarang ada aturan baru
dimana tarif pajak turun dari yang semula 1% menjadi 0,5%.
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c. Laba/Rugi
1. Bagaimana laba usaha yang Anda peroleh setiap periodenya ?
Usaha itu kan ada pasang surutnya, kadang naik kadang turun. Kalau untuk laba
per tahunnya tidak pernah mengalami penurunan.
2. Apakah usaha Anda pernah mengalami kerugian ?
Belum pernah, bukan kerugian tapi lebih seperti tidak ada peningkatan
penjualan.

D. Tahap Keempat: Identifikasi Unsur-Unsur Laporan Perubahan Modal
1. Apa sajakah unsur-unsur laporan perubahan modal Siip Mart ?
Ada modal awal periode, laba usaha, pengambilan pribadi dan modal akhir
2. Bagaimana perlakuan laba atau rugi pada laporan perubahan modal Siip Mart?
Laba atau rugi yang kita catat dalam laporan perubahan modal sebetulnya
pengakuannya sama dengan laba atau rugi yang ada pada laporan perubahan
modal. Jadi kita hanya memindahkan apa yang ada pada laporan laba rugi,
apakah itu terjadi pengurangan atau penambahan modal.

E. Tahap Kelima: Identifikasi Kendala Dalam Penyusunan Laporan
Keuangan
1. Kenapa Anda tidak mengklasifikasikan secara terpisah peralatan toko dan
kantor pada neraca ?
Kita memang tidak melakukan pemisahan antara peralatan toko dan peralatan
kantor dalam neraca. Karena gedung toko dan kantor satu gedung dan peralatan
yang ada tidak terlalu banyak, jadi semua peralatan yang ada dijadikan satu. Hal
ini juga bertujuan untuk memudahkan ketika toko melakukan penyusutan
terhadap peralatan.
2. Kenapa Anda tidak mencatat secara terpisah gedung dan tanah ?
Dalam neraca saya memang tidak memunculkan akun tanah, karena tanah dan
gedung saya jadikan satu sebagai aset tetap gedung. Gedung dan tanah Siip
Mart diperoleh secara bersamaan maka dari itu saya tidak melakukan
pemisahan terhadap aset tanah dan gedung. Saya mencatat aset tanah sesuai
dengan harga perolehan besama gedung di dalam neraca.
3. Kenapa Anda tidak mengklasifikasikan secara terpisah kewajiban jangka
pendek dan kewajiban jangka panjang pada neraca ?
Dalam neraca kami memang tidak mengklasifikasan secara terpisah kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Hal tersebut karena kewajiban
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yang dimiliki toko hanya ada 2 macam yaitu hutang dagang dan hutang bank.
Sehingga tidak perlu untuk dibedakan karena
hanya ada 2 akun tersebut. Sedangkan dalam pengakuan kami tetap ada
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Hutang dagang kami
kategorikan sebagai kewajiban jangka pendek karena penyelesaiannya
dilakukan kurang dari satu periode. Sedangkan hutang bank saya kategorikan
sebagai hutang jangka panjang karena penyelesaiannya lebih dari satu periode.

50

LAMPIRAN 3
NARACA SIIP MART
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LAMPIRAN 4.

Neraca Rekomendasi Siip Mart

AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas
Rp.
Kas Bank BRI
Rp.
Kas Bank BCA
Rp.
Kas Bank Danamon
Rp.
Kas Bank Mandiri
Rp.
Bank BNI Syariah
Rp.
Piutang Dagang
Rp.
Piutang Karyawan
Rp.
Persediaan Barang Dagangan
Rp.
Perlengkapan Toko
Rp.
Perlengkapan Kantor
Rp.
Total Harta Lancar
Aktiva Tetap
Tanah
Gedung
Rp.
Akm. Penyusutan Gedung
Rp.

600.000.000
(150.000.000)

Peralatan
Akm. Penyusutan Peralatan

Rp.
Rp.

100.000.000
(50.000.000)

Kendaraan
Akm. Penyusutan Kendaraan

Rp.
Rp.

26.000.000
(13.000.000)

Komputer
Akm. Penyusutan Komputer

Rp.
Rp.

9.000.000
(7.200.000)

Total Aset Tetap
TOTAL HARTA

PASSIVA
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Gaji
Hutang Supplier

15.764.500
26.560.740
31.381.807
9.250.000
26.244.340
29.629.024
4.750.000
900.000
189.882.250
5.069.300
1.243.000

Rp.
Rp.

13.600.000
11.354.000

Total Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang BNI Syariah
Rp.
32.956.481
Hutang Mandiri
Rp.
53.100.012
Utang BRI
Rp.
40.950.034
Total Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
Rp.

340.674.961

Rp.

200.000.000

Rp.

450.000.000

Rp.

50.000.000

Rp.

13.000.000

Rp.
Rp.

1.800.000
714.800.000
Rp. 1.055.474.961

Modal Usaha
Modal Pemilik

PASSIVA

Rp.

24.954.000

Rp.
Rp.

127.006.527
151.960.527

Rp.

903.514.434

Rp. 1.055.474.961
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LAMPIRAN 5
Laporan Laba Rugi Siip Mart
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LAMPIRAN 6
Laporan Perubahan Ekuitas Siip Mart
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LAMPIRAN 7
Laporan Arus Kas Ilustrasi
PT. XXX
Laporan Arus Kas
31 Desember xxx
Aktifitas Operasional
Penerimaan kas dari
Penerimaan dari costumer
Penerimaan operasional lain
Pengeluaran kas untuk
Pembelian Inventori
Pengeluaran administratif dan operasi umum
Pembayaran gaji
Bunga
Pajak usaha
Arus Kas Aktifitas Operasional
Aktifitas Investasi
Pelepasan (Pemerolehan) Investasi
Pelepasan (Pemerolehan) Aset Tetap
Pelepasan (Pemerolehan) Properti Investasi
Arus Kas Aktifias Investasi
Aktivitas Pendanaan
Penerimaan kas dari
Penerbitan saham
Pinjaman
Pengeluaran kas untuk
Pembelian kembali saham
Bayar Hutang
Deviden
Arus Kas Aktifitas Pendanaan
Penurunan (kenaikan) kas dan setara kas
Saldo awal
Saldo Akhir Periode

Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx

Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
Rp. xxx
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LAMPIRAN 8
Jurnal Dari Siip Mart
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LAMPIRAN JURNAL SIIP MART (LANJUTAN)
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Jurnal Siip Mart
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LAMPIRAN 9
Buku Besar Kas Siip Mart
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Lampiran 9.
Buku Besar Siip Mart (Lanjutan)
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LAMPIRAN 10
TABEL PERBANDINGAN NERACA SAK ETAP DAN SIIP MART

No
1.

Item yang
Diperbandingkan
Aset

SAK ETAP
Neraca minimal menyajikan pos-pos
berikut:
a. Kas dan setara kas
b. Piutang usaha dan piutang
lainnya
c. Persediaan
d. Properti investasi (tanah dan
gedung)
e. Aset tetap

Siip Mart
Pos – pos aset yang disajikan oleh Siip
Mart:
Aset Lancar:
 Kas
 Kas di Bank
 Piutang dagang
 Persediaan barang dagangan
 Perlengkapan toko
 Perlengkapan kantor
Aset Lancar:
 Peralatan
 Akumulasi penyusutan
peralatan
 Gedung
 Akumulasi penyusutan gedung
 Kendaraan
 Akumulasi penyusutan
kendaraan
 Komputer

Keterangan

Sesuai

Sesuai
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 Akumulasi penyusutan Komputer
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No
2.

3.

Item yang
Diperbandingkan
Kewajiban

Ekuitas

SAK ETAP

Siip Mart

Kewajiban minimal menyajikan pos- pos Pos – pos kewajiban yang disajikan
meliputi:
oleh Siip Mart:
f. Hutang usaha dan hutang lainnya
 Hutang dagang
Jangka pendek :
 Hutang bank
- Hutang usaha
Jangka panjang :
- Hutang bank
Pos – pos modal yang disajikan oleh
Entitas menyajikan pos, judul, dan sub
Siip Mart:
jumlah lainnya
 Modal pemilik
g. Modal
 Prive

Keterangan

Kurang
Sesuai

Sesuai
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LAMPIRAN 11
TABEL PERBANDINGAN LAPORAN LABA/RUGI SAK ETAP DAN SIIP MART

No
1.

Item yang
Diperbandingkan
Informasi
disajikan

yang

SAK ETAP

Siip Mart

Pos – pos dalam laporan laba rugi Siip
Mart:
a. Penjualan atau pendapatan
usaha
 Pendapatan usaha
 Pedapatan luar usaha
b.
Harga pokok penjualan
c. Beban usaha
 Beban operasional
 Beban umum dan administrasi
d. Pendapatan luar usaha
Entitas harus menyajikan pos, judul, dan
e. Beban luar usaha
sub jumlah lainnya pada laporan laba
rugi
jika
berpengaruh
terhadap f. Beban pajak penghasilan
g. Laba usaha
pengeluaran dan pemasukan entitas.
Laporan
laba
rugi
minimal
menyajikan pos-pos berikut:
a. Penghasilan
- Penghasilan usaha
- Peghasilan luar usaha
b. Beban
- Beban usaha
- Beban luar usaha
c. Beban pajak
d. Laba atau rugi neto

Keterangan

Sesuai
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LAMPIRAN 12
TABEL PERBANDINGAN LAPORAN PERUBAHAN MODAL SAK ETAP DAN SIIP MART

No
1.

Item yang
Diperbandingkan
Informasi
disajikan

yang

SAK ETAP
Entitas menyajikan laporan perubahan
modal yang menunjukkan:
a. Laba atau rugi untuk periode

b.

Pendapatan dan/atau beban yang
disajikan langsung dalam ekuitas

Siip Mart

Keterangan

Laporan perubahan modal yang
disajikan Siip Mart:
a. Modal awal 1 Januari 2018

b. Laba usaha
c. Pengambilan pribadi

Laporan
perubahan
modal
menyajikan laba atau rugi entitas dan
perubahan saldo laba suatu periode
pelaporan.

d. Modal
2018

akhir

31

Sesuai
Desember
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LAMPIRAN 13
DENAH LOKASI SIIP MART

Polsek Jenggawah

Alun-Alun Jenggawah

Ambulu

Siip Mart
Masjid
Raudhatul Jannah
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LAMPIRAN 14
DOKUMEN KEGIATAN

Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber
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Gambar 2. Display Barang Dagangan Siip Mart
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Gambar 3.Display barang dagangan Siip Mart
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Gambar 4. Siip Mart tampak samping
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Gambar 5.Siip Mart tampak depan

