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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Koperasi bukanlah sesuatu yang asing lagi untuk kita, tetapi tidak sedikit yang 

belum memahami betul apa itu koperasi, dan bagaimana perannya ditengah kehidupan 

perekonomian rakyat. Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial koperasi dapat 

dijumpai hampir disemua negara. Koperasi memegang peranan penting dalam 

perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Namun sampai saat ini di indonesia 

kontribusi koperasi terhadap pembangunan, khususnya terhadap produk domestik 

bruto (PDB) masih rendah yaitu hanya sekitar 4,48% pada tahun 2018 meskipun angka 

tersebut meningkat 0,47% dibandingkan tahun sebelumnya (Sindonews.com, 16 Juli 

2018:1).  

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun 

secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya 

secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara 

demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki diri dari, oleh, dan untuk anggota 

serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi 

(Hendar, 2010: 2). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Keberadaan koperasi di Indonesia sendiri dilandaskan pada pasal 33 Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Yang mana 
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Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 ini sebelumnya telah direvisi dan melahirkan 

Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM RI. Alasan yang mendasari perlunya ada pergantian Undang-

Undang karena Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 dianggap sudah tidak 

selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di indonesia 

(Fauziauzhe, 2013). Namun pada hari Rabu, 28 Mei 2014 dalam sidang perihal 

pengujian Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi 

memutuskan pembatalan Undang-Undang tersebut dan kembali ke rezim koperasi 

dibawah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pembatalan tersebut dikarenakan 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak berjiwa korporasi selain itu juga Undang-

Undang tersebut telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang 

menjadi ciri khas koperasi (Hukumonline.com, 28 Mei 2014). Serta menurut 

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkoperasian 2012 bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat setelah putusan ini. Maka berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini masih 

menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai dasar dan acuan. 

Pertumbuhan koperasi di Indonesia memang semakin meningkat, menurut data 

dari Kementrian Koperasi dan UKM hingga 5 Juli 2017, jumlah koperasi yang aktif di 

Indonesia sebanyak 152.282 unit tersebar di seluruh Indonesia. Unit koperasi yang 

terdiri atas koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit (64,31%), koperasi produsen 

sebesar 27.871 unit (18,30%), koperasi simpan pinjam sebanyak 19.509 unit (12,81%), 

koperasi jasa sejumlah 3.661 unit (2,40%), dan koperasi pemasaran sebanyak 3.310 
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unit (2,17%). Volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp 176,3 triliun dan sisa hasil 

usaha (SHU) senilai Rp 6,2 triliun.  

Untuk Provinsi Riau juga mengalami peningkatan pertumbahan koperasi  

setiap tahunnya. Jumlah koperasi di Provinsi Riau sebanyak 2.437 unit Koperasi yang 

berstatus aktif, dan khusus wilayah Kota Pekanbaru terdapat 441 Koperasi yang 

berstatus Aktif berdasarkan Online Data System (ODS) tahun 2019. Meskipun jumlah 

koperasi mengalami peningkatan namun untuk penggunaan jasa audit pada koperasi 

masih sedikit. Seperti koperasi di Kota Pekanbaru hanya berjumlah kurang dari 20 

koperasi yang melakukan audit pada laporan keuangan koperasinya. 

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi yang dipilih oleh 

anggota koperasi melalui rapat anggota, oleh sebab itu akan timbul pemisahan fungsi 

antara pemilik (anggota) dan pengelola (pengurus). Di dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Tanggung jawab pengurus terhadap anggota 

diwujudkan dalam penyampaian laporan keuangan dalam rapat anggota tahunan 

(RAT). Laporan keuangan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam membuat keputusan ekonomis sehingga laporan keuangan harus mencerminkan 

secara wajar kejadian-kejadian financial badan usaha koperasi. Seperti diketahui bahwa 

untuk pengambilan keputusan dibutuhkan suatu informasi yang dapat dipercaya 

(reliable) sehingga tidak menyesatkan pemakai. 

Penyusunan laporan keuangan koperasi menurut Peraturan Menteri KUKM No. 

20 Tahun tentang Penerapan Akuntanbilitas Pasal 6 menyatakan bahwa penerapan 

akuntanbilitas koperasi dengan cara menyelenggarakan sistem akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas 
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tanpa akuntanbilitas publik (SAK-ETAP). Dimana sebelumnya menggunakan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 27, perubahan penggunaan standar akuntansi ini 

dikarenakan agar adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip koperasi dan 

perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK-

ETAP) dimaksudkan untuk  digunakan entitas tanpa akuntanbilitas publik, dimana 

yang dimaksud dengan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik adalah entitas yang tidak 

memiliki akuntanbilitas publik signifikan, dan juga menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum. SAK-ETAP dimaksudkan agar konvergensi IFRS dapat segera 

diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulita 

untuk menerapkan SAK penuh dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar 

keuangan yang lebih sederhana (Muljono, 2012: 1). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 40 tentang 

Perkoperasian bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Maka 

dalam hal ini pengawas dan anggota koperasi berhak untuk meminta auditor selaku 

pemeriksa kinerja keuangan organisasi koperasi yang diberikan wewenang penuh 

untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen 

koperasi yang bersangkutan jika pengawas tidak mampu melakukannya.  

Audit pada koperasi wajib dilakukan pengurus selaku pengelola koperasi. 

Bahkan, kewajiban menjalankan audit sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi 

RI karena manfaatnya sangat positif, mampu mendorong koperasi yang sebelumnya 

kurang maksimal menjadi lebih maksimal. Bahkan, jika koperasi sengaja tidak 

melaksanakan audit sudah merupakan pelaggaran. Koperasi melakukan audit laporan 
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keuangannya untuk memperoleh kepercayaan dan pihak ketiga yang ingin 

menanamkan modalnya kepada koperasi serta menghindari konfik kepentingan antara 

pengelola dengan anggota. Kecenderungan suatu koperasi untuk memilih diaudit atau 

memilih tidak diaudit oleh auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran 

koperasi, jumlah anggota, jenis koperasi, dan jumlah kewajiban.  

Ukuran koperasi mengunakan dasar total aset dan omzet koperasi, semakin 

besar total aset dan omzet yang dimiliki koperasi maka semakin besar ukuran koperasi 

sehingga koperasi memiliki tanggung jawab lebih terhadap anggotanya dan pihak 

ketiga (pemerintah dan perbankan) (Ningtyas, 2017). (Palupi, 2011) menyatakan 

bahwa di dalam himpunan peraturan perundang-undang di bidang kelembagaan 

koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per 

tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha.  

Semakin besar ukuran koperasi maka semakin besar pula total aset omzet 

pertahun yang didapatkan oleh sebuah koperasi dan meningkatkan rasa kecurigaan 

yang besar antara anggota dan pengurus. Paramita (2014) mengatakan bahwa 

meningkatnya ukuran perusahaan maka menjadi lebih sulit bagi pemilik untuk melihat 

dan mengetahui perusahaannya, sehingga akan semakin besar permintaan untuk audit 

sebagai kompensasi hilangnya kontrol tersebut. Untuk menghindari kecurigaan 

anggota terhadap pengurus dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengurus 

maka perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar (audit eksternal). Hal 

ini didukung oleh penelitian Ningtyas (2017) yang menyatakan bahwa ukuran koperasi 

(size) berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa audit pada laporan 

keuangan koperasi dan penelitian Ardiansah (2011) yang menyatakan bahwa ukuran 
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koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal: studi empiris koperasi 

di Kota Semarang. 

Selain ukuran koperasi, permintaan jasa audit juga di pengaruhi jumlah anggota. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa 

pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dan dengan prinsip satu anggota satu 

suara. Sehingga banyaknya suara atau pendapat menyebabkan wawasan dan 

kepentingan masing-masing berbeda. Maka semakin banyak jumlah anggota maka 

semakin banyak pula perbedaan kepentingan didalam koperasi sehingga suara atau 

keinginan anggota untuk meminta dilakukannya audit atas laporan keuangan yang telah 

dibuat oleh pengurus guna kepentingan anggota bersama dan kemajuan koperasi 

tersebut.  

Selain hal tersebut semakin banyak jumlah anggota maka akan menyebabkan 

semakin besarnya tangggung jawab koperasi untuk menjaga kredibilitas dan 

kepercayaan anggotanya, sehingga untuk menjaga kepercayaan anggota dan 

menghindari konflik perlu dilakukannya pengauditan oleh koperasi (Ningtyas, 2017). 

hal ini didukung oleh penelitian Ningtyas (2017) yang menyatakan bahwa jumlah 

anggota berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa audit pada laporan 

keuangan koperasi, penelitian Ardiansah (2011) yang menyatakan bahwa jumlah 

anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal: studi empiris koperasi 

di Kota Semarang, penelitian Savira (2018) menyatakan bahwa jumlah anggota 

berpengaruh positif terhadap permintaan jasa audit pada koperasi dan penelitian Lisa 

(2013) menyatakan bahwa jumlah anggota berpengaruh signifikan dan merupakan 

variabel yang berpengaruh dominan terhadap permintaan jasa audit eksternal. 
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Selain ukuran koperasi dan jumlah anggota, permintaan jasa audit juga di 

pengaruhi jenis koperasi. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 16 jenis 

koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. 

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan 

kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi 

konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Khusus koperasi 

yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, 

karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. Didalam praktek 

koperasi dikenal sebutan perjenisan koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Jasa Keuanga Syariah (KJKS), Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Koperasi Pedagang Pasar, 

Koperasi Karyawan (Kopkar), dan seterusnya.  

Pada Peraturan Menteri KUKM No 2 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan 

Pinjam (USP) oleh koperasi, KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume 

pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau 

Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa untuk jenis koperasi simpan pinjam diwajibkan melakukan audit 

jika volume usaha koperasi telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (2,5 Miliyar rupiah). 

Sedangkan jenis koperasi yang lain seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, 

koperasi pemasaran, dan koperasi jasa belum diwajibkan. Hal ini didukung oleh 

penelitian Ningtyas (2017) yang menyatakan bahwa jenis koperasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap permintaan jasa audit pada laporan keuangan koperasi. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 12 tahun 2015 tentang Akuntansi 

Koperasi Sektor Rill, Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus 

dilakukan koperasi dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau 

pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi di masa sebelumnya. 

Jumlah kewajiban pada pemerintah atau pihak ketiga biasanya mempengaruhi suatu 

koperasi melakukan permintaan jasa eksternal audit karena pemerintah dan investor 

menghendaki dana yang dipinjamkan pada koperasi dikelola dengan benar dan aman. 

Bahkan beberapa perbankan sebelum mengeluarkan pinjaman biasanya menghendaki 

laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan publik guna menghindari resiko 

tidak kembalinya pinjaman tersebut (Oriza, 2015). 

Banyak sekali manfaat audit yang dapat dirasakan oleh badan usaha yaitu 

meningkatkan kredibilitas, meningkatkan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasi, 

dan mendorong efisiensi pasar modal, dan juga pengawasan (Rahayu dan Suhayati, 

2010). Jika dilihat dari manfaat audit bagi suatu badan usaha, diharapkan semua badan 

usaha koperasi agar diaudit oleh akuntan publik, namun pada kenyataannya tidak 

semua koperasi diaudit oleh akuntan publik. 

Permintaan jasa audit di pengaruhi oleh beberapa hal seperti yang dikemukakan 

oleh Ningtyas (2017) menyatakan faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit 

adalah ukuran, jumlah anggota dan jenis koperasi. Dalam hasil penelitian tersebut 

ukuran, jenis dan jumlah anggota koperasi berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

jasa audit pada laporan keuangan koperasi. Dan penelitian oleh Oriza (2015) 

menyatakan faktor yang mempengaruhi permintaan jasa audit adalah jumlah anggota, 

volume usaha, likuiditas dan jumlah kewajiban. Dalam hasil penelitian tersebut jumlah 
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anggota, likuiditas dan jumlah kewajiban berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

jasa audit pada laporan keuangan koperasi, sedangkan volume usaha tidak berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan jasa audit pada laporan keuangan koperasi. 

Berdasarkan fenomena, undang-undangan dan peraturan kementerian serta 

adanya saran dari jurnal diataslah maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Ukuran Koperasi, Jumlah Anggota, Jenis Koperasi dan 

Jumlah Kewajiban Terhadap Permintaan Jasa Audit Eksternal Pada Koperasi di 

Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengacu pada penelitian oleh Ningtyas (2017) dengan 

menambahkan variabel yaitu Jumlah kewajiban yang mengacu pada penelitian oleh 

Oriza (2015) dan melakukan lokasi penelitian yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

pada koperasi di Kota Pekanbaru? 

2. Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

pada koperasi di Kota Pekanbaru? 

3. Apakah jenis koperasi berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

pada koperasi di Kota Pekanbaru? 

4. Apakah jumlah kewajiban berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal 

pada koperasi di Kota Pekanbaru? 
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5. Apakah ukuran koperasi, jumlah anggota, jenis koperasi dan jumlah kewajiban 

berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal pada koperasi di Kota 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh ukuran koperasi terhadap permintaan 

jasa audit pada koperasi di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jumlah anggota koperasi terhadap 

permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Pekanbaru. 

3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jenis koperasi koperasi terhadap 

permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Pekanbaru. 

4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh jumlah kewajiban koperasi terhadap 

permintaan jasa audit pada koperasi di Kota Pekanbaru. 

5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh ukuran koperasi, jumlah anggota, 

jenis koperasi dan jumlah kewajiban terhadap permintaan jasa audit pada 

koperasi di Kota Pekanbaru. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus dan badan pengawas koperasi, peneliti ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pengurus dan pengawas koperasi dalam 

menggunakan jasa audit. 
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2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh ukuran koperasi, jumlah anggota, jenis koperasi dan jumlah 

kewajiban terhadap permintaan jasa audit pada koperasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan 

informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya 

mengenai pengaruh ukuran koperasi, jumlah anggota, jenis koperasi dan jumlah 

kewajiban terhadap permintaan jasa audit. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

secara umum akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara 

ringkas mengenai isi masing-masing BAB dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. Selain itu juga diuaraikan dan digambarkan kerangka 

penelitian dan kemudian di lanjutkan dengan perumusan hipotesis 

yang akan di uji. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi defenisi 

variable operasional, populasi, penentuan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi dari objek penelitian , kemudian hasil analisis 

dari pengujian-pengujian statistik. Dan diakhiri dengan interprestasi 

hasil berupa penolakan atau penerima hipotesis yang di uji. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran atas hasil analisis pada bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


