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ABSTRAK

MUH. RIZKY DZULFITRA. 2015. 8323118240. Analisis Penerapan Imbalan Kerja
Jangka pendek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan SAK
ETAP bab 23.Program Studi Diploma III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan imbalan kerja
jangka pendek menurut SAK ETAP bab 23 itu dapat terlaksana dengan baik pada
Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdapat di daerah ibu kota
Jakarta khususnya dengan meneliti dan melihat sistem upah,penggajian, iuran
jaminan sosial, cuti berimbalan jangka pendek, bagi laba dan bonus, dan imbalan
non-moneter pada kelima UKM . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis kerja dan aktivitas, dengan metode pengumpulan data
melalui observasi, dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan adalah
meminta daftar pencatatan biaya upah dan gaji para pekerja yang bekerja selama
tahun berjalan.

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa UKM yang berada di daerah
Jakarta masih ada yang belum menerapkan sistem imbalan kerja jangka pendek sesuai
SAK ETAP bab 23. Dengan menggunakan data yang diperoleh terlihat bahwa
imbalan kerja jangka pendek sesuai SAK ETAP sangat diperlukan, sehingga para
pekerja dari masing-masing UMKM akan mendapati upah atau pemberian jaminan
sosial sesuai dengan jasa yang telah diberikan, dan sehingga para pekerja pun tidak
dapat dirugikan.

Kata Kunci : Penerapan, Imbalan Kerja Jangka Pendek, SAK ETAP BAB 23



ABSTRACT

MUH. RIZKY DZULFITRA. 2015. 8323118240. Analisis Penerapan Imbalan Kerja
Jangka pendek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan SAK
ETAP bab 23.Program Studi Diploma III Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

This paper aims to determine whether the application of short-term employee
benefits in accordance with SAK ETAP chapter 23 it can be done well of micro,
small, medium enterprisescontained in the capital Jakarta in particularto examine
and look at the system of social security contributions, wage,payroll, service leave,
short-term profits and bonuses, and non-monetary benefits in the fifth UMKM. The
method used in this research is descriptive analysis of the work and activities, the
method of collecting data through observation and interviews. The data analysis
technique used is requesting a list of recording the cost of wages and salaries of the
employees who worked during the year.

From the results of the writing can be seen that UMKM are located in areas
of Jakarta still have not implemented a system of short-term employee benefits
according SAK ETAP chapter 23. By using the data obtained shows that the short-
term employee benefits in accordance with SAK ETAP indispensable, so that the
workers of each UMKM will have wages or social security provision in accordance
with the services rendered, and so the workers were not able to be harmed.
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