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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

Teori Keperilakuan 

 Krech dan Krutchfield (1983) dalam Maryani dan Ludigo (2007), 

mengatakan bahwa sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakan 

untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam 

menanggapi objek yang terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sikap pada 

diri seseorang akan menjadi corak atau warna pada tingkah laku orang tersebut. 

Dengan mengetahui sikap pada diri seseorang maka akan dapat diduga respon 

atau perilaku yang akan diambil oleh seseorang terhadap masalah atau keadaan 

yang dihadapi. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor 

pokok, yaitu faktor individu (faktor dalam) dan faktor luar. Faktor individu adalah 

faktor yang berhubungan dengan respon individu menanggapi dunia luar secara 

selektif. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang berhubungan dengan hal-hal 

atau keadaan dari luar yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk 

membentuk atau mengubah sikap (dalamHendaSandikaKusuma, 2011). 

 Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial 

yang diterima secara umum, berhubungan dengan tindakan-tindakan yang 

bermanfaat dan membahayakan. Perilaku kepribadian merupakan karakteristik 

individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karakteristik tersebut 

meliputi sifat, kemampuan, nilai, ketrampilan, sikap, dan intelegensi yang muncul 
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dalam pola perilaku seseorang. Dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan 

perwujudan atau manifestasi karakteristik-karakteristik seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Maryani dan Ludigdo, 2007). Perilaku etis 

sering disebut sebagai komponen dari kepemimpinan. Pengembangan etika 

merupakan hal yang penting bagi kesuksesan individu sebagai pemimpin suatu 

organisasi (Morgan dalam Nugrahaningsih, 2007). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seorang meliputi : 

1. Faktor personal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. 

2. Faktor situasional, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia 

sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai 

dengan karakteristik kelompok yang diikuti. 

3. Faktor stimulasi yang mendorong dan meneguhkan perilaku 

seseorang.Pola perilaku etis dalam diri masing-masing individu (termasuk 

auditor) berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan 

menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. 

Perilaku akan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, 

lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Perilaku etis seseorang juga 

sering kali mengacu pada apa yang diyakini (Husein, 2003). Teori sikap 

dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak jujur, tegas, adil 

tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan daripihak tertentu atau 

kepentingan pribadi. Yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam 

mengambil judgment yang berkualitas. 
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2.1.1 Koperasi 

2.1.1.1 Pengertian 

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Koperasi Adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan 

Pancasila  memajukan kesedan Undang–Undang Dasar 1945 serta berdasarkan 

atas asas kekeluargaan.Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945  

Koperasi adalah bentuk organisasi yang unik dan berbeda dari badan usaha 

komersial pada umumnya, karena koperasi memiliki karakteristik tersendiri 

seperti : 1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya 

suatu kepentingan ekonomi yang sama.  2) koperasi didirikan dan di kembangkan 

berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta tanggung jawab kepada 

diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, para 

anggota koperasi percaya pada nilai nilai–nilai etika kejujuran, keterbukaan, 

tanggung jawab sosiaisasi, dan kepedulian terhadap orang lain. 3) Koperasi di 

dirikan, di modali, dibiayai, diatur dan di awasi serta di manfaatkan sendiri oleh 

anggota. 4)tugas pokok badan usaha koperasi adalah untuk menunjang 

kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka untuk memenuhi kesejahteraan 

anggota. 5)jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada 
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anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat di gunakan  memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang bukan anggota koperasi (Rudianto, 2010). 

2.1.1.2 Keanggotaan  

 Dalam praktek sehari-hari terdapat beberapa pihak yang mengajukan 

gagasan untuk mendirikan koperasi, yaitu mereka koperasi yang terutama 

terhadap keberadaan koperasi, yang pertama yaitu anggota dalam dua 

kemungkinan pertama,   adalah mereka yang mudah di identifikasi dan yang tidak 

mudah di identifitakasi. Sebagai contohnya yang dapat di identifikasi adalah 

kelompok petani yang sepakat untuk mendirikan koperasi sedangkan yang tidak 

dapat di identifikasi contohnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang mana di 

dalam nya terdapat beragam jenis pekerjaan para anggota, seperti petani, buruh, 

bahkan PNS. Dan pemerintah juga dapat mengambil peranan dalam mendirikan 

koperasi, bahkan memajukan koperasi (Sudarsono dan Edilius, 2010:1)  

Sumber daya yang dimiliki oleh koperasi tidak berbeda dari perusahaan 

lainnya, yaitu finansial, fisik, manusia serta kemampuan teknologi dan sistem.  

Sumber Daya Manusia merupakan sumber yang paling penting dan di butuhkan 

oleh koperasi. Koperasi adalah organisasi dengan ciri dengan organisasi lainnya, 

dimana anggotanya sebagai anggota dan pemilik sekaligus pelanggan utama 

perusahaan. Dimana moto dari koperasi adalah untuk mensejahterakan 

anggotanya. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada dalam koperasi terdiri 

dari anggota sebagai pemilik perusahaan koperasi dan pemilik perusahaan 

koperasi dan karyawan penyelengaraan operasional kegiatan koperasi. Baik 
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anggota maupun karyawan mempunyai keinginan yang sama untuk berkembang 

dan meningkatkan taraf hidup (Hendar, 2010:137). 

Menurut pasal 20 UU No 25 tahun 1992 anggota koperasi memiliki 

kewajiban dan hak sebagai seorang anggota dalam koperasi. Sebagaimana 

kewajiban seorang anggota adalah :  

1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan 

yang telah di sepakati dalam Rapat Anngota. 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yan di selenggarakan oleh koperasi. 

3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

 Sedangkan hak yang di miliki oleh seorang anggota menurut UU No 25 

tahun 1992 adalah: 

1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat 

anggota. 

2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.  

3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar  

4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat 

Anggota di minta maupun tidak di minta. 

5) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar 

sesama anggota. 

6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 

ketentuan dalam anggaran dasar. 
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2.1.1.3 Perangkat Organisasi Koperasi 

2.1.1.3.1 Rapat Anggota 

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, 

dan anggota lah yang memiliki wewenang mengendalikan koperasi bukan 

pengurus bukan pula manajer, maka dari itu dalam koperasi kita mengenal yang 

namanya Rapat Anggota. Dalam koperasi Rapat Anggota ini memiliki kekuasan 

tertinggi dalam organisasi koperasi. Dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 22 sampai 

dengan pasal 27 menerangkan tentang tugas dan peranan Rapat Anggota  di 

antaranya  

a. Mengesahkan dan menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran 

dasar/rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat. 

b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan 

pengawas. 

c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur 

permodalan organisasi dan arah-arah kegiatan usahanya. 

d. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami 

ketentuan dalam anggaran dasar. 

e. Menetapan/mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran, 

Pendapatan dan Belanja Organisasi. 

f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil  Usaha (SHU) 

g. Menetapkan penggabungan, Pemecahan dan pembubaran organisasi. 

h. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus : 

menerima atau menolak. 
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 Kehadiran dan partisipasi rapat-rapat anggota, sangat di perlukan dimana 

pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan dapat di salurkan. Tetapi karena 

rapat anggota ini adalah salah satu forum dan tidak bisa sehari-hari aktif 

beroperasi maka rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk 

mengelola koperasi. Pendelegasian kekuasaan ini di atur dalam AD/ART atau 

peraturan–peraturan lain yang menentukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban 

pengurus (Hendrojogi, 2015:147). 

 Tetapi tidak semua kekuasan rapat anggota itu dapat di delegasikan kepada 

pengurus. Ada beberapa yang menurut anggran dasar tidak dapat di delegasikan 

kepada pengurus, dalam hal ini maka perlu diadakan Rapat Anggota Tahunan 

dimana pengurus harus memberikan laporan pertanggung jawabannya dan rapat 

anggota atau rapat kerja yang membahas masalah Rencana Anggaran Pendapat 

Dan Anggaran Belanja. Rapat anggota yang terakhir ini biasanya diadakan 

menjelang akhir tahun  buku terkait. Selain rapat anggota tahunan yang membahas 

pertanggung jawaban pengurus dan rapat anggota yang membahas Rencana Kerja 

serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, koperasi dapat mengadakan 

rapat anggota, yang di adakan kerena permintaan pengurus, atau karena 

permintaan yang di ajukan oleh sejumlah/ sebagian dari anggota untuk ketentuan-

ketentuan tersebut harus di masukkan dalam anggaran dasar. Rapat anggota ini di 

sebut dengan Rapat Anggota Luar Biasa atau Extra Ordinary General Meeting 

(Hendrojogi, 2015:148). 
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2.1.1.3.2 Pengurus 

 Berdasarkan pasal 29 UU NO 25 Tahun 1992 pengurus ialah mereka yang di 

pilih oleh anggota koperasai dalam Rapat Anggota, dan merupakan pemegang 

kuasa Rapat Anggota, sususan dan nama Anggota Pengurus di cantumkan dalam 

akta pendiri, masa jabatannya 5 tahun  persyaratan untuk dipilih telah di 

cantumkan dalam AD dan ART. Pengurus yang telah menerima pelimpahan 

wewenang dari anggota harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-

keputusan yang telah di ambil dalam rapat anggota secara lebih terperinci di sertai 

dengan rencana langkah operasional dengan dibantu oleh manajer. Adalah 

menjadi tanggung jawab dari pengurus untuk mengamankan dan melindungi 

kepentingan anggota.  

 Pengurus memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk kemajuan 

koperasi di antaranya adalah :  

1) Mengelola koperasi dan usahanya. 

2) Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran 

pendapatan. 

3) Menyelenggarakan Rapat Anggota. 

4) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas. 

5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib. 

6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
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 Setelah  tahun buku koperasi di tutup, paling lambat 1 (bulan) sebelum rapat 

anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat perhitungan 

neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan sisa hasil usaha dari 

tahun yang bersangkutan dan laporan keadaan dan usaha koperasi serta hasil 

usaha yang dapat di capai.  

2.1.1.3.3 Pengawas  

 Menurut pasal no 39 UU NO 25 tahun 1992 pengawas ialah mereka yang 

dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, memiliki tanggungjawab 

kepada Rapat Anggota, persyarat untuk dipilih telah di jelaskan dalam anggaran 

dasar. Dijelaskan juga dalam pasal 39 ini bahwa pengawas bertugas sebagai 

pengawas terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi dan 

membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Pengawas juga berwenang 

untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan 

yang di perlukan untuk pengawasan. 

 Pengawas harus menilai kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pengurus, 

untuk membuktikan apa yang di lakukan oleh pengurus. Untuk bisa mengatakan 

benar atau tidaknya tentang hal-hal yang dilakukan oleh pengurus maka di 

perlukannya suatu standar pendampingan dalam hal kebijaksanaan yang harus 

pengawas tanyakan kepada pengurus tentang keputusan yang di ambil dalam 

RAT. Sedangkan menyangkut masalah keuangan pengawas dapat meminta jasa 

audit dari akuntan publik, tetapi tidak berarti bahwa pengawas tidak boleh 



21 
 

melakukan audit. Pengawas dapat melakukan audit sesuai dengan penugasan 

dalam RAT. (Hendrojogi, 2015:159-160). 

2.1.1.4  Sumber-Sumber Permodalan Koperasi 

 Pada UU No 25 Tahun1992 pasal 41 di jelaskan bahwa modal koperasi 

terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari 

simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal 

pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan anggotanya, bank dan 

lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber-

sumber lainnya yang sah. Selain dua sumber di atas, koperasi dapat juga 

melakukan penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal 

penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang 

yang di tanamkan oleh pemodal untuk menambah atau memperkuat struktur 

permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha. Modal penyertaan ini 

dapat berasal dari pemerintah, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya (PP 

No 33 Tahun 1998).  

 Untuk dapat menumpuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya 

dapat memenuhi persyaratan  

1. Telah memperoleh status badan hukum 

2. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal 

penyertaan, dan  

3.Mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. 

 



22 
 

2.1.2 Standar Akuntansi  

Laporan Keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam 

dengan tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk menyusun 

laporan keuangan ini di perlukan standar akuntansi (Dwi Martani dkk, 2012:14). 

Penyusunan tidak mungkin untuk menjelaskan kepada pihak eksternal cara, 

asumsi dan konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Pemakai laporan 

keuangan perlu untuk membandingkan kinerja antar entitas, sehingga 

keseragaman dalam penyajian dapat memudahkan pemakai membaca dan 

menganalisis (Dwi Martani dkk, 2012:14). 

Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusun laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan entitas-entitas menjadi lebih seragam. 

Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan kerena pedoman 

memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut (Dwi Martani dkk, 2012:15) 

Standar berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar 

akuntansi terdiri atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan 

pernyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual berisikan tujuan, komponen 

laporan keuangan, karakteristik kualitatif dan asumsi dalam menyusun laporan 

keuangan. Sedangkan, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) berisikan 

pedoman penyusunan laporan keuangan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan 

komponen tertentu secara umum berisikan defenisi, pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan (Dwi Martani dkk, 2012:15) 
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2.1.3 SAK ETAP 

Menurut  SAK  ETAP  (2009),  Standar  Akuntansi Keuangan  Entitas  

Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP) digunakan  untuk  entitas  tanpa  

akuntabilitas  publik.  Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas  publik  signifikan  dan  menerbitkan  laporankeuangan  

untuk  tujuan  umum  (general  purpose  financial  statement)  bagi  pengguna  

eksternal (SAK ETAP, 2009: 1).  Laporan  keuangan bertujuan umum merupakan 

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pengguna laporan,  disusun  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  telah 

terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis.  Sedangkan,  pengguna  

eksternal  adalah  pemilik yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  

usaha, kreditur,  dan  lembaga  pemeringkat  kredit.  Pengajuan pernyataan  

pendaftaran,  pada  otoritas  pasar  modal  atau regulator  lain  untuk  tujuan  

penerbitan  efek  di  pasar  modal, serta  entitas  menguasai  aset  dalam  kapasitas  

sebagai  fidusia untuk  sekelompok  besar  masyarakat,  seperti  bank,  entitas 

asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank 

investasi (SAK ETAP, 2009:1). 

Sesuai surat  edaran  Deputi  Kelembagaan  Koperasi dan  UKM  Nomor  :  

200/SE/Dept.1/XII/2011  tanggal  20 Desember  2011  bahwa  sehubungan  

pemberlakuan  IFRS, maka  entitas  Koperasi  dalam  penyusunan  dan  penyajian 

laporan  keuangannya  mengacu  Standar  Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu:   

a) Diperuntukkan  bagi  entitas  tanpa  akuntabilitas  public signifikan. 
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b) Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak 

komplek. 

c) Perbedaan  dengan  PSAK  No.  27  tahun  1998  tidak  ada kewajiban  

Koperasi  menyusun  dan  menyajikan  Laporan Promosi Ekonomi 

Anggota (LPEA), 

d) Laporan  keuangan  dengan  ETAP,  yaitu  Neraca, Perhitungan  Hasil  

Usaha,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan  Ekuitas,  dan  

Catatan  atas  laporan  keuangan (SAK ETAP) 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (ETAP) bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi : (a). Neraca (b). 

Laporan laba/rugi (c). Laporan  perubahan  ekuitas  yang  menunjukkan  (i)  

seluruh perubahan dalam  ekuitas,  atau  (ii)  perubahan  ekuitas  selain perubahan  

yang  timbul  dari  transaksi  dengan  pemilik  dalam kapasitasnya  sebagai  

pemilik  (d).  Laporan  arus  kas,  dan  (e).Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  

berisi  ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan 

lainnya.  

2.1.4 Laporan Keuangan dengan SAK ETAP 

2.1.4.1 Pengertian  

Laporan Keuangan adalah merupakan hasil  dari suatu rangkaian proses 

yang akan di jadikan dasar untuk menentukan posisi keuangan dan kinerja suatu 

entitas (Djoko Muljono, 2012:5). 
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2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan laporan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak 

dalam posisi, dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhitujuannya, laporan keuangan 

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (Stewardship) atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang di percayakan 

kepadanya (SAK ETAP, 2009:Paragraf 2.1) 

2.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan 

2.1.4.3.1 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 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 kepadanya (SAK ETAP, 

2009:Paragraf 2.2) 
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2.1.4.3.2 Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna 

untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu 

mereka Entitas tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP (SAK ETAP, 

2009:Paragraf 2.3) 

2.1.4.3.3 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 sesuaidengan 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 (SAK ETAP, 2009:Paragraf 2.4) 

2.1.4.3.4 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 
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mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai 

suatu hasil tertentu (SAK ETAP, 2009:Paragraf 2.5). 

2.1.4.3.5 Substansi Mengungguli 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 SAK ETAP, 2009:Paragraf 2.6). 

2.1.4.3.6 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 (SAK ETAP, 

2009:Paragraf 2.7) 

2.1.4.3.7 Kelengkapan  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 
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mengakibatkan menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat 

diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau darisegi relevansi (SAK ETAP, 

2009:Paragraf 2.8) 

2.1.4.3.8 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 (SAK 

ETAP, 2009:Paragraf 2.8). 

2.1.4.3.9 Tepat Waktu  

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi 

penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan 

keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka 

informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin 

perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan 
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penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi 

dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi (SAK 

ETAP, 2009:Paragraf 2.10). 

2.1.4.3.10 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyedian nya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang 

menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami 

bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna 

eksternal (SAK ETAP, 2009:Paragraf 2.11). 

2.1.5 Kompetensi SDM ( Sumber Daya Manusia ) 

Pengertian SDM dapat dibagi atas dua yaitu makro dan mikro. 

Pengertian SDM dalam artian makro adalah individu yang bekerja dan menjadi 

anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa juga disebut sebagai pegawai, 

buruh, ataupun karyawan. Sedangkan SDM secara makro adalah penduduk suatu 

negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik yang sudah bekerja 

maupun yang belum bekerja. Secara garis besar pengertian sumber daya manusia 

adalah individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi baik institusi maupun 

perusahaan dari fungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan 

kemampuannya (Hadari,2008). 
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Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran serta pengembangan 

terhadap sumber daya manusia pembangunan ketenagakerjaan di arahkan pada 

pembentukan tenaga kerja yang professional yang mandiri  dan beretos kerja yang 

tinggi dan produktif (Sonny, 2009). Ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya 

peningkatan sumber daya manusia yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup  SDM  2) 

peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan pembayaran 3) 

peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, 

mengembangkan dan menguasai iptek  yang berwawasan lingkungan, 4) 

pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum (Sonny, 

2009). Peningkatan SDM adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang 

harus dilakukan oleh para Pimpinan, di karenakan SDM yang baik akan 

menghasilkan tingkat pengembalian yang baik pula (Wilson Bangun,2012: ). 

Komunikasi merupakan alat yang sangat penting untuk menyampaikan 

atau menerima informasi kepada atau dari pihak lain. Kesalahan dalam 

berkomunikasi akan memberikan hasil yang kurang baik dan dapat berakibat fatal, 

dan tidak mencapai sasaran. Komunikasi yang kurang baik menjadi sumber 

konflik antar pribadi atau kelompok dalam organisasi.  Kesalahan komunikasi 

antara  pribadi (Wilson Bangun,2012:360). 

Salah satu keterampilan yang harus di miliki seorang  pemimpin dalam 

suatu organisasi adalah berkomunikasi secara efektif. Seorang pemimpin harus 

dapat menyampaikan informasi yang dapat di pahami dengan jelas agar para 

bawahan dapat memahami dengan jelas agar para bawahan dapat mengerjakan 

tugas tugas dengan baik. Pimpinan yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik 
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dengan para bawahan tentang pekerjaan-pekerjaan yang perlu untuk dilaksanakan 

Sebaliknya, apabila para bawahan tidak dapat berkomunikasi secara efektif 

dengan pimpinan nya, maka akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh 

informasi dalam memperoleh informasi tentang pekerjaan yang akan di 

laksanakan. Oleh karena itu komunikasi itu sangatlah penting dalam organisasi 

dalam mencapai tujuan (Wilson Bangun, 2012:360). 

Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana untuk memadukan 

tugas-tugas yang terorganisasi. Ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi antar 

lain sebagai pengawas, memotivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. 

Fungsi pengawasan dalam organisasi mempunyai struktur dan garis 

komando. Yang mana melalui garis itulah bila karyawan ingin menyampaikan 

keluhan kepada atasannya berkaitan dengan pekerjaannya, sesuai dengan deskripsi 

pekerjaan dan kebijakan perusahaan. Maka komunikasi tersebut sudah 

menjalankan fungsi pengawasan. 

Sebagai motivasi dengan memberi penjelasan kepada karyawan tentang 

apa yang seharusnya mereka lakukan, bagaimana prestasi kerja karyawan dan 

bagaimana cara bekerja untuk mencapai prestasi. Menyusun sasaran secara 

spesifik dan mendorong karyawan agar melaksanakan tugas dengan baik dan 

merangsang untuk lebih giat bekerja, memotivasi dan menuntut komunikasi yang 

efektif. 

Pengungkapan emosi individu atau kelompok dalam organisasi merupakan 

sumber daya pertama yang berinteraksi secara sosial. Komunikasi dalam 
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organisasi tersebut merupakan mekanisme yang mendasar pada  masing –masing 

individu atau kelompok dalam organisasi tersebut yang menunjukan rasa kecewa 

dan kepuasan. Dengan demikian, komunikasi merupakan sarana dalam 

melepaskan rasa emosi sebagai rasa pemenuhan kebutuhan sosial.Informasi 

berkaitan erat dengan  pengambilan keputusan. Melalui kegiatan komunikasi 

dapat memberikan informasi kepada individu atau kelompok dalam pengambilan 

keputusan (Wilson Bangun, 2012: 361). 

Selain dari komunikasi sistem kepemimpinan juga di butuhkan dalam 

memajukan organisasi tidak terkecuali dengan koperasi. Seorang akan dapat 

menpengaruhi kinerja sebuah organisasi, tergantung pada bagaimana dia 

melakukan aktivitas kepemimpinan di dalamnya. Melalui sistem kepemimpinan 

yang tepat akan dapat mengangkat perusahaan yang akan kolaps atau menunggu 

waktu untuk berhenti beroperasi menjadi kembali pulih dan meningkatnya kinerja 

(Wilson Bangun,2012: 336). Dalam organisasi koperasi aktivitas kepemimpinan 

juga akan menuntun organisasi koperasi untuk kedepannya. Kepemimpinan 

adalah proses pisikologis dalam menerima tanggung jawab, tugas, diri sendiri, dan 

nasib orang lain. Pendapat ini menunjukan bahwa seorang pemimpin harus 

memiliki pengetahuan untuk dapat melakukan tugas-tugas sebagai pemimpin.  

Chung dan Megginson dalam Wilson Bangun mendefenisikan bahwa 

kepemimpinan adalah sebagai kesanggupan untuk mempengaruhi prilaku orang 

lain dalam suatu arahan tertentu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa 

karakteristik terpenting bagi sesorang pemimpin adalah karisma. Selanjutnya 

karakteristik yang terakhir adalah memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin 
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yang berhasil bila memiliki kejelasan tentang kemana ia membawa organisasi 

yang ia pimpin (Wilson Bangun, 2012:337). 

Kejelasan visi akan menunjukan perbedaan suatu organisasi dengan 

organisasi lain. Visi dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya maka dapat 

di katakan visi itu adalah sebuah gambaran aspirasi-aspirasi kinerja yang tinggi 

yang dapat di raih setiap organisasi di masa yang akan datang. Visi yang jelas 

akan mudah terwujud melalui sasaran yang di tentukan setiap organisasi melalui 

strategi dan implementasi program-program kerja (Wilson Bangun, 2012:338) 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam koperasi adaah anggota koperasi itu 

sendiri, yang mana untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman dari anggota 

koperasi tentang bagaimana sebenarnya kegiatan usaha dari koperasi maka 

pengurus dapat membuat pelatihan dan pengembangan terhadap anggota. 

Pelatihan dan pengembangan mempunyai kegunaan pada karirjangka panjang  

anggota untuk membantu menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di waktu 

yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan bukan hanya untuk para anggota 

tapi juga pada organisasi sebagai bentuk salah satu investasi dalam hal sumber 

daya manusia (Ike Kusdyah Rachmawati, 2008:110). 

Pelatihan dan pengembangan di tujukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan prestasi kerja para anggota. Pelatihan di tujukan untuk 

meningkatkan prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan di tujukan untuk 

meningkatkan prestasi kerja masa akan datang. Pelatihan di arahkan untuk 

membantu anggota melaksanakan tugas saat ini secara lebih baik. Pengembangan 
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mewakili investasi yang berorentasi di masa depan pada diri anggota koperasi 

tersebut (Ike Kusdyah Rachmawati, 2008:110). 

Pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi anggota koperasi, dimana 

mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, 

dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Pengembangan di 

dasarkan pada fakta bahwa anggota akan membutuhkan pengetahuan, keahlian, 

dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan lebih baik dalam posisi/ 

jabatan tertentu dalam suatu  organisasi  (Ike Kusdyah Rachmawati, 2008:111).  

2.1.6 Sosialisasi  

Pengertian  Sosialisasi  Menurut Ritcher  JR  (1987:139) Sosialisasi  adalah  

proses seseorang  memperoleh pengetahuan,  keterampilan  dan sikap  yang  

diperlakukannya agar  dapat  berfungsi  sebagai orang  dewasa  dan  sekaligus  

sebagai  pemeran  aktif  dalam suatu  kedudukan  atau  peranan tertentu di 

masyarakat. Maka sosialisasi adalah suatu proses membangun dan menanamkan 

nilai nilai kepada sekelompok golongan. Dalam hal perkoperasian sosialisasi yang 

berperan penting dalam peningkatan kualitas dan sumber daya kopersi dalam 

bentuk pelatihan, bantuan permodalan, teknik, dan hukum. Persaingan pasar akan 

memaksa manajemen koperasi untuk meningkatkan pula kegiatan-kegitan, dan di 

harapkan berdampak terhadap perkembangan-perkembangan sumber dana sosial 

dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana kelembagaan, demikian pula 

terhadap kenaikan dan perbaikan inovasi, produktivitas, disertivikasi, lapangan 

kerja, pertumbuhan dan pembagian pendapatan yang lebih baik.  
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Dengan  diterbitkannya  SAK  ETAP  sebagai  suatu  standar  bagi  pelaku  

usaha,  maka pelaku  usaha  harus  beradaptasi  dengan  mempelajari  standar  

yang  baru.  Namun,  seringkali para  pelaku  usaha  kurang  memahami  cara  

untuk  mengimplementasikan  standar  keuangan tersebut  dalam  kegiatan  

usahanya,  sehingga  diperlukan  pelatihan  dan  pendampingan  dari institusi-

institusi  yang  terkait  layaknya  diungkapkan  oleh  Rudiantoro  dan  Siregar  

(2011) dalam penelitiannya dimana ditemukan hasil bahwa pelaku UMKM 

mengharapkan sosialisasi dengan metode pelatihan yang berkelanjutan dan 

pemberian modul praktek pada para peserta. 

Akhir-akhir  ini  pendampingan  dan  pelatihan  untuk  para  pelaku  usaha  

mulai  gencar dilaksanakan  oleh  instansi-instansi  di  masyarakat.  Hal  ini  

dilakukan  mengingat  pentingnya SAK  ETAP  untuk  dipahami  oleh  para  

pelaku  usaha.  Pelatihan  diberikan  oleh  Institusi Pemerintah  diantaranya  Dinas  

Perindustrian,  Perdagangan,  dan  Koperasi  sebagai  instansi yang bersentuhan 

langsung dengan pelaku usaha, sosialisasi dari  IAI sebagai lembaga  yang 

berwenang  untuk  menetapkan  standar,  pelatihan  dari  perbankan  sebagai  

lembaga  keuangan formal  yang  dapat  menjadi  sumber  dana  formal  bagi  

pelaku  usaha,  maupun  dari  institusi pendidikan  diantaranya  universitas  yang  

memiliki  tanggung  jawab  sosial  untuk  lingkungan dimana mereka beroperasi. 

Dengan  diadakan  pelatihan  mengenai  pencatatan  akuntansi  kepada  pelaku  

usaha diharapkan  dapat  memperkuat  pemahaman  dan  kesadaran  mereka  

untuk  menerapkan  SAK ETAP  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan  
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perusahaan  yang  mampu merepresentasikan hasil operasi unit usaha mereka. 

(Atiek Sri Purwati, 2013).   

 

2.1.7 Regulasi Perpajakan. 

Regulasi adalah sebuah istilah yang biasa di pakai dalam segala bidang. 

Pengertian yang cukup  luas membuat istilah ini mampu mewakili segala bidang 

ilmu. Pengertian regulasi menurut para ahli pun beragam menyesuaikan dengan 

bidang dan ilmu yang di kaji. Regulasi sering kali dikaitkan dengan peraturan 

dalam kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa lembaga, organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan tertentu dalam kehidupan 

bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. 

Dalam KBBI , regulasi diartikan merupakan sebuah peraturan. Secara lebih 

lengkap regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat 

dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa di lakukan 

dengan bermacam bentuk yakni pembatasan hukum yang di berikan oleh 

pemerintah dan sebagainya. Di Indonesia regulasi untuk perpajakan koperasi 

diatur dalam  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan 

Tatacara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
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persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu 

(Direktorat Jendral Pajak, 2012). 

Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah : 1) Mendaftarkan diri 

untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP. 2)Menyetorkan dan Melaporkan Pajak 

Penghasilan Badan. 3)Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan. 4) Melakukan 

Pemungutan Pajak Pertambahan. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Data pendukung yang perlu 

disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan pendaftaran 

untuk mendapatkan NPWP: a) Akte Pendirian dan perubahan atau surat 

penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. b) NPWP 

pimpinan/penanggung jawab badan (koperasi). c) Kartu Tanda Penduduk bagi 

penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. 

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh 

nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha 

kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP 
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maka Koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (Direktorat 

Jendral Pajak, 2012).  

Menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29, pembukuan 

adalah suatu proses pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan , biaya, serta jumlah harga perolehan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 

untuk periode tahun pajak tersebut (Sukrisno dan Estralita, 2013:7). Laporan 

keuangan tersebut wajib di lampirkan dalam penyampaian SPT tahunan sesuai 

dengan pasal (4), (4a), (4b) UU KUP (Djoko Muljono, 2012:3). Sedangkan 

Menurut UU KUP No 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 9 pencatatan adalah 

pengumpulan data secara teratur  tentang peredaran bruto atau penghasilan bruto 

sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang 

bukan objek pajak dan/atau yang di kenakan pajak yang bersifat final (Sukrisno 

dan Estralita, 2013:7). 

Dalam UU KUP No 16 tahun  2009 pasal ayat (1) di atur bahwa wajib pajak 

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan Usaha wajib 

menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan 

pembukuan maka wajib pajak dapat menghitung besarnya pajak terutang. 

Syarat menyelenggarakan pembukuan di atur dalam pasal 28 ayat (3), (4), 

(5) dan (7) UU KUP adalah sebagai berikut: 
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1. Pembukuan haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad 

baik dan mencerminkan keadaan/ kegiatan usaha sebenarnya. 

2. Pembukuan harus di selenggarakan di  Indonesia dengan menggunakan 

huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan di susun dalam 

bahasa Indonesia/ dalam bahasa asing yang diizinkan oleh kementrian 

Keuangan. 

3. Pembukuan diselenggarakan dengan atas prinsip stelsel akrual atau 

stelsel kas. 

4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus 

mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). 

5. Pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas 

catatan mengenai harta, kewajiaban, modal, penghasilan dan biaya, serta 

penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak 

terutang. 

6. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan 

dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan yang di lakukan secara 

elektronik atau secara aplikasi online, wajib di simpan 10 tahun di 

Indonesia, yaitu ditempat tinggal WP  orang pribadi atau di tempat 

kedudukan WP Badan. 

Menurut UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 38-39, sangsi bagi WP yang 

dengan  sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan adalah penghitungan pajak 

akan dilakukan dengan menggunakan norma Perhitungan Penghasilan Bruto di 

tambah dengan sangsi keniakan 50% dari pajak yang kurang dibayar. Ada juga 
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sanksi pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja  tidak menyelenggarakan 

pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan tidak benar sehingga 

menimbulkan kerugian bagi negara. Sanksi tersebut berupa pidana penjara 6 bulan 

dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang 

yang tidak/ kurang bayar (Sukrisno dan Estralita, 2013:3). Tujuan pembukuan 

adalah mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan WP 

untuk dikenakan pajak secara adil, benar, dan wajar sesuai kemampuan ekonomi 

WP (Djoko Muljono,2010:6). 

Kepatuhan Koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dengan SAK ETAP 

erat kaitannya perpajakan yaitu dimana perhitungan penghasilan kena pajak 

didasarkan pada laba yang dibuat sesuai dengan perhitungan laba yang dibuat 

sesuai dengan laporan keuangan yang wajar, dalam hal tertentu saja salah satunya 

adalah sesuai dengan SAK ETAP, sehingga apabila pembuatan laporan keuangan 

itu tidak sesuai dengan SAK ETAP, akan dapat di artikan bahwa laporan 

keuangan tersebut tidak wajardan tidak dapat di pergunakan untuk dasar 

perhitungan PPh terutang, ini di atur dalam UU KUP pasal 31 (Djoko Muljono, 

2013:47). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap 

penelitian – penelitian yang  berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, 

diataranya yaitu :               
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Tabel II.1 

 Penelitian Terdahulu  

Nama 

Peneliti / 

tahun 

Judul 

Variabel 

Hasil  

X Y 

 

 

 

 

Suryanti dkk 

(2014) 

 

 

 

 

PENERAPAN 

STANDAR 

AKUNTANSI 

KEUANGAN TANPA 

AKUNTABILITAS 

PUBLIK (SAK-

ETAP) PADA 

KOPERASI DI EKS-

KARISEDENAN 

BANYUMAS 

 

 

 

 

Penerapan  

SAK ETAP 

 

 

 

 

Penyajian 

Laporan 

keuangan 

Koperasi di 

EKS 

Karisedenan 

Banyumas 

 

 

 

 

1. Penyajian laporan  keuangan 

koperasi primer di eks Karesidenan 

Banyumas  sebagian  besar  belum 

sesuai  dengan  Standar  Akuntansi 

Keuangan  Entitas  Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  

2. Ketidak sesuaian  penyajian laporan 

keuangan  koperasi  primer   di  eks 

Karesidenan  Banyumas  diketahui 

dari  41  koperasi  yang  belum 

menyajikan  Laporan  Perubahan 

Modal,  41  koperasi  yang  belum 

menyajikan    Laporan  Arus  Kas, 

dan  31 koperasi belum menyajikan 

Catatan Atas  Laporan  Keuangan 

dalam  laporan keuangannya. 

3.   Faktor-faktor  yang  menyebabkan 

penyajian  laporan  keuangan 

koperasi primer di eks Karesidenan 

Banyumas  belum  sesuai  dengan 

Standar  Akuntansi  Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) antara lain  

a)   penggunaan  software  

akuntansi, 

b)  kurangnya  sosialisasi  atau 

pelatihan  akuntansi  koperasi  

oleh pemerintah,  dan 

c) sumber  daya manusia  yang  

kurang kompeten  di bidang 

akuntansi 
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Dorman 

Hendra 

Arianto 

Purba (2012) 

 

 

PENERAPAN 

PERNYATAAN 

STANDAR 

AKUNTANSI 

KEUANGAN (PSAK) 

NO. 27TENTANG 

AKUNTANSI 

PERKOPERASIAN 

STUDI KASUS 

PADA KOPERASI 

PEGAWAI TELKOM 

(KOPEGTEL) 

LAMPUNG DAN 

KOPERASI 

PEGAWAI 

REPUBLIK 

INDONESIA (KPRI) 

BINA DHARMA 

UNIVERSITAS 

LAMPUNG 

 

 

Penerapan  

Standar  

Akuntansi 

Keuangan 

No 27   

 

 

Penyajian 

Laporan 

keuangan 

Koperasi  

 

 

Berdasarkan  Analisis  dan  evaluasi  

yang  dilakukan,  ternyata  PSAK  No.  

27 pada  Koperasi  Pegawai  Telkom  

(KOPEGTEL)  Lampung  dan 

Koperasi  Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Bina Dharma Unila belum 

dilaksanakan dengan baik. Seperti: 

1)   tidak  menyajikan  laporan  

promosi  ekonomi  anggota,  

2)  tidak menyajikan  perkiraan  

beban-beban  perkoperasian,  

3) laporan perhitungan  sisa  hasil 

usaha yang sangat berbeda 

dengan ilustrasi yang dianjurkan 

di dalam PSAK No.27, 

4)  tidak memisahkan akun-akun 

dalam  laporan keuangan  yang 

berkaitan dengan anggota dan 

yang bukan anggota. 

 

 

 

 

Nanda 

Murnianty 

(2014) 

 

 

 

 

ANALISIS 

PENERAPAN 

STANDAR 

AKUNTANSI 

KEUANGAN 

ENTITAS TANPA 

AKUNTABILITAS 

PUBLIK(SAK-ETAP) 

PADA KOPERASI 

KARYAWAN SEI 

GALUH 

DIKECAMATAN 

TAPUNG 

 

 

 

 

Penerapan 

SAK ETAP  

 

 

 

 

Dalam 

Penyajian 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

SAK  ETAP  untuk koperasi  dinilai 

kurang  untuk  koperasi.  Hal  ini 

dikarenakan  Untuk  hal-hal  yang  

tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  

SAK  ETAP masih  mengacu  pada  

PSAK  no.27. Pihak  Koperasi 

Karyawan Sei Galuh belum melakukan   

SAK  ETAP sebagai  standar  dalam  

penyusunan  laporan  keuangan 

Koperasi Karyawan Sei Galuh . 

Laporan keuangan yang disajikan oleh 

koperasi karyawan sei  galuh belum  

menyajikan  laporan  keuangan  secara  

penuh 
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Eni Minarni, 

S.E.,Ak.,M.A

k   

Drs. Krisan 

Sisdiyantoro, 

M.M (2014)  

PENELITIAN 

FAKTOR FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHII

MPLEMENTASI 

STANDAR 

AKUNTANSI 

KEUANGAN 

ENTITASTANPA 

AKUNTABILITAS 

PUBLIK (SAK 

ETAP) PADA 

KOPERASI DI 

KABUPATEN 

TULUNGAGUNG 

X1 = Kompetensi 

Sumber  

Daya Manusia 

X2=Komitmen 

Organisasi 

X3= Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

Y=  

implementasi 

SAK ETAP 

1) Secara  serempak  atau  simultan  

sumber  daya  manusia,komitmen  

organisasi  dan  penerapan 

teknologi  informasiberpengaruh  

signifikan terhadap  implementasi  

SAK  ETAP pada koperasi di 

kabupaten Tulungagung. 

2) Secara  parsial  sumber  daya  

manusia  dan  

pemanfaatanteknologi  

berpengaruh  signifikan  terhadap  

implementasiSAK  ETAP,  sedang  

satu  variabel  lainnya  yaitu   

komitmenorganisasi  tidak  

berpengaruh  signifikan  terhadap 

implementasi  SAK  ETAP  pada  

koperasi  di kabupaten 

Tulungagung 

Endang 

Masitoh W, 

Rochmi 

Widayanti 

PENGARUH 

SOSIALISASI, 

TINGKAT 

PEMAHAMAN, 

MOTIVASI, 

KEPRIBADIAN 

TERHADAP  

PENERAPAN SAK 

ETAP DI 

KAMPOENG BATIK 

LAWEY SOLO 

X1 =Tingkat  

sosialisasi, 

X2= Pemahaman,  

X3= motivasi,  

X4=kepribadian 

pengusaha 

Y= 

Penerapan 

SAK ETAP 

Secara  parsial  adalah  variabel  

Sosialisasi,  Motivasi  dan  

Kepribadian  berpengaruh positif  

signifikan  terhadap  Penerapan  

SAKETAP,  sedangkan  variabel  

Tingkat Pemahaman  tidak  

berpengaruh  positif  terhadap  

Penerapan  SAK-ETAP.  Hasil 

pengujian secara simultan keempat 

variabel independen berpengaruh 

positif signifikan terhadap  variabel  

depende 

 

2.3 Pandangan Islam 

                                  

                                     

                                    

                          

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
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H1 

H2 

H4 

H3 

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al Maidah:2) 

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa 

tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. 

Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi 

kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu 

wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih). 

2.4 Model Penelitian  

Berdasarkan uraian sebelumnya, gambaran menyeluruh yang merupakan 

kerangka konseptual mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi penerapan 

SAK-ETAP pada koperasi yang ada di kota Pekanbaru dalam penelitian ini 

digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar II.1  

Kerangka Pemikiran 
 

(VariabelIndependen) 

       

 

 

  

Kopetensi SDM (X1) Penerapan SAK ETAP 

Pada Laporan 

keuangan Koperasi Sosialisasi pihak terkait (X2) 

Regulasi Perpajakan (X3) 
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2.5 Hipotesis 

Menurut Margono (2004)  Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri 

dari kata “hypo” yang berarti “kurang dari” dan “thesa” yang berarti “pendapat”. 

Hipotesis dapat didefenisikan sebagai pendapat, jawaban atau dugaan yang 

bersifat sementara dari suatu persoalan yang diajukan, yang kebenaaran nya masih 

perlu dibuktikan lebih lanjut.  

a) Hubungan Antara Kompetensi SDM dengan Penerapan SAK ETAP 

pada Laporan Keuangan Koperasi  

Ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya 

manusia yaitu : 1) peningkatan kualitas hidup  SDM.  2) peningkatan kualitas 

SDM yang produktif dan upaya pemerataan pembayaran. 3) peningkatan kualitas 

SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan 

menguasai iptek  yang berwawasan lingkungan. 4) pengembangan pranata yang 

meliputi kelembagaan dan perangkat hukum. Dengan  adanya  perubahan standar 

bagi koperasi yang  menggunakan  SAK  ETAP,  maka bagian  keuangan  harus  

siap  dan  memiliki  sumber  daya manusia  yang  berkompeten  serta  didukung  

dengan  latar belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan dan  

pelatihan,  dan  mempunyai   pengalaman  di  bidang keuangan. Hal ini bertujuan 

agar pegawai di bidang keuangan mampu menyusun laporan keuangan sesuai 

standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). 

Dalam  penelitian  Eni Minarni, dan  Krisan Sisdiyantoro (2014) 

menunjukan bahwa secara simultan kopetensi SDM  berpengaruh signifikan 
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terhadap penerapan SAK ETAP pada   koperasi  di  kabupatenTulungagung. Maka 

berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut  

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan 

terhadap implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan 

koperasi. 

b) Hubungan Sosialisasi pihak terkat terhadap penerapan SAK ETAP 

pada laporan Keuangan koperasi 

sosialisasi adalah suatu proses membangun dan menanamkan nilai nilai 

kepada sekelompok golongan. Kaitannya  dengan  penelitian  ini,  yaitu  

pemberian  informasi  dan  sosialisasi  mengenai  aturan  SAK  ETAP  oleh  pihak  

eksternal  koperasi,  baik  dari  lembaga  maupun  instansi  terkait  diyakini  

mampu  menambah  pengetahuan bagian  akuntansi  koperasi  akan  aturan  SAK  

ETAP  dan  memotivasi  bagian akuntansi koperasi  untuk melakukan pemahaman 

yang lebih baik mengenai SAK ETAP sehingga mampu  mendorong bagian 

akuntansi koperasi  untuk mengambil  keputusan  terhadap  penyesuaian  standar  

atau  aturan  SAK  ETAP  tersebut  dalam penyajian laporan keuangannya. Hasil 

penelitian  Rudiantoro dan Siregar (2012) menyatakan bahwa  terdapat pengaruh  

positif  signifikan  antara  pemberian  informasi  dan  sosialisasi  terhadap 

pemahaman  pengusaha  UMKM  atas  SAK  ETAP. Maka berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut  
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H2 : Sosialisasi oleh pihak – pihak terkait berpengaruh signifikan  

terhadap penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan 

koperasian yang ada di kota Pekanbaru. 

c) Regulasi Perpajakan  terhadap penerapan SAK ETAP pada laporan 

keuangan koperasi  

Dalam KBBI regulasi di artikan sebagai sebuah peraturan. Dimana secara 

lengkapnya regulasi merupakan cara untuk mengendaliakan manusia atau 

masyarakat dengan suatu aturan  atau pembatasan tertentu. Pada pasal 1 angka 3 

UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa Badan 

adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan 

ketentuan tersebut maka Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu. 

Dalam PP No 46 tahun 2013 tentang pajak peghasilan dari usaha yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

Dimana kebijakan ini di dasari dengan maksud dan tujuan untuk memberikan 

kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan agar masyarakat terbiasa dapat 
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berkontribusi dalam penyelenggaraan perpajakan. Hasil penelitian dari Gusti Ayu 

Putu Eka Dewi Prihantari dkk menyatakan bahwa PP No 46 tahun 2013 ini 

mampu menggiatkan masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak badan usaha. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut :  

H3 : Peraturan atau regulasi  berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasian yang 

ada di kota Pekanbaru. 

d) Hubungan antara kompetensi SDM, Sosialiasi pihak terkait, dan 

Regulasi Pepajakan secara simultan berpengaruh terhadapa penerapan 

SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi. 

Tingkat kopetensi SDM itu sangat di butuhkan untuk mencapai tujuan 

dari organisasi, dimana di butuhkan pengetahuan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kopetensi dari SDM yang mana disini sangat besar peranan pihak – 

pihak pemerintah untuk memberikan sosialisai kepada SDM di koperasi setelah di 

cabutnya SAK 27 pada tahun 2010 yang di gantikan dengan SAK ETAP dan juga 

untuk melihat seberapa besar koperasi telah patuh terhadap pembayaran pajak. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penelitis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut 

H4 : Kompetensi SDM, Sosialisasi pihak terkait dan Regulasi secara 

simultan berpengaruh signifika terhadap penerapan SAK ETAP 

pada laporan keuangan koperasi yang ada di kota pekanbaru. 


