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ABSTRAK
Salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya demi
mencapai kesejahteraannya dalam hidup adalah dapat berdikari, mandiri, serta tidak serta merta
menggantungkan apa yang diberikan pemerintah kepadanya melainkan untuk berwirausaha
sendiri serta tidak mencari pekerjaan melainkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi dirinya
dan orang-orang disekitarnya, seperti misalnya usaha dalam bidang jasa, bidang transportasi,
kuliner dan yang lainnya. Tentu saja hal ini akan dibentuk melalui berbagai jenis usaha misalnya
home industri, CV, koperasi ataupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tujuan penelitian ini
adalah membandingkan kualitas laporan keuangan Omah Jenang di Blitar dengan laporan
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Metode penelitian
yang digunakan penelitian yaitu penelitian deskripsi kuantitatif dengan pendekatan kasus. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pada proses pelaksanaan siklus akuntansi yang ada, perusahaan
omah jenang tidak melakukan pencatatan atas transaksi dalam buku jurnal dan pencacatan ayat
jurnal ke buku besar yang sesuai dengan SAK ETAP dan siklus akuntansi secara umum. Pada
penerapan penyusuanan laporan keuangan yang dibuat perusahaan tahun 2016-2018 belum sesuai
SAK ETAP karena hanya membuat penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi. Perusahaan omah jenang menyajikan laporan keuangan menggunakan akuntansi sederhana
yaitu dengan pengakuan akuntansi basis kas. Pengukuran yang di lakukan berdasarkan nilai
nominal dari akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan perusahaan omah jenang dan
pengungkapan yang ada juga belum sesuai dengan SAK ETAP.

KATA KUNCI : Penyusunan Laporan Keuangan, SAK ETAP
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