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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki potensi besar baik dalam potensi sumber daya alam, 

jasa, dagang serta industri, hal ini memerlukan penanganan yang serius dalam 

mengusahakannya. Sektor usaha yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya 

usaha privat, tetapi juga usaha dalam bentuk perkoperasian. Pemerintahan 

selama ini selalu menginginkan perkembangan keduanya sejalan guna 

mendukung pembangunan perekonomian Indonesia.  

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan perekonomian 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya 

masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah dengan 

koperasi.  

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45) 

mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, ini merupakan dasar hukum 

menjamin usaha perkoperasian di Indonesia. Dasar yang kuat ini hendaknya 

dapat menumbuh kembangkan koperasi dalam menjamin kehidupan ekonomi 

yang berkeadilan dan mandiri, sesuai dengan pasal 33 ayat 4: “Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.”  
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Selaras dengan itu dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah nomor: 06/per/M.KUKM/XI/2012 menjabarkan bahwa, 

kebijakan yang berpihak (affirmative Policy) kepada koperasi maupun usaha 

kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi harapan yang berkembang luas di 

tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi 

rakyat. Peranan koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan 

yang adil dan kemakmuran yang merata (Pandji, 2007:163). Secara kenyataan 

bahwa rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang merupakan masyarakat yang 

mampu berproduksi, tetapi secara kenyataan pula hanya sebagian kecil saja yang 

mampu mengembangkan produksinya. 

Sejalan dengan bidang-bidang usaha yang menjadi tumpuan koperasi dan 

UMKM kebanyakan pada sektor informal bahwa Small and Medium Enterprise 

(SME) bergerak dan menjalankan usahanya pada sektor informal dan didukung 

oleh landasan idiologi negaranya. Oleh karena itu, selain pertumbuhan stabilitas 

ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan 

ekonomi adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan 

yang berkeadilan.  

Koperasi dianggap sebagai usaha Small and Medium Enterprises (SME), 

dimana pentingnya kerja sama antara pelaku usaha “pentingnya mendorong 

mental friksi di mana orang-orang berada dalam hubungan yang dekat dan 

sering. Mereka menyadari bahwa, dengan bekerja sama, bisnis dapat mengatasi 

beberapa masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi”, dari pendapat tersebut 
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dapat dilihat bahwa dengan kerja sama, pelaku usaha dapat mengatasi masalah-

masalah yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi. 

Di Indonesia  ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria 

Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para 

Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya 

diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo 

mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi garakan 

koperasi untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat. Pada tahun 

1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan 

kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 

berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan 

semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. 

Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu jepang 

mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiyai. Setelah bangsa 

Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia 

mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu 

kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.  

Pada masa orde baru banyak cerita tentang keberhasilan koperasi. 

Koperasi berkembang secara melembaga di dalam setiap tingkatan ekonomi 

masyarakat. Koperasi tumbuh dimana-mana dan berhasil menyentuh secara luas 

banyak kepentingan masyarakat kecil. Akan tetapi, kini zaman berubah tidak 

lagi terdengar keberhasilan spektakuler koperasi. Banyak berita muncul tentang 

kegagalan koperasi (Pariaman, 2008:24). 
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Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah koperasi 

terbanyak yaitu 209.000 koperasi. Akan tetapi dari jumlah yang banyak tersebut 

kontribusi dari koperasi untuk PDB (produk domestik bruto) kita hanya 1,7% 

(http://jumlah_koperasi_di_indonesia_terbanyak_di_dunia,.htm). Sementara itu 

dari negara lain contoh Denmark yang memberikan sumbangan koperasi 

terhadap PDB-nya sebesar 6,7 %, padahal jumlah koperasi di Denmark jauh 

lebih sedikit dari pada di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa koperasi di Indonesia harus 

ditingkatkan dari segi kualitasnya bukan hanya dari kuantitasnya saja. Dan 

beliau telah membuat database dimana koperasi diberikan nomor induk dan 

dengan demikian diketahui bahwa 62.000 tidak aktif dan segera dibekukan. 

Menurut Puspayoga, koperasi indonesia harus lebih banyak membuka diri dan 

bekerjasama dengan berbagai pihak. 

Di Indonesia setiap bentuk usaha termasuk koperasi, bentuk dan struktur  

penyajian laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Pada mulanya standar laporan keuangan perkoperasian diatur pada 

PSAK No. 27 Prinsip kekayaan bersih, prinsip kewajiban, prinsip aktiva, prinsip 

pendapatan dan beban, prinsip laporan keuangan koperasi. Pedoman ini dicabut 

dan digantikan dengan SAK ETAP sebagai konvergensi dari IFRS SME. Istilah 

dalam konteks International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk UKM 

adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (Sartono, :4 )Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia 

http://jumlah_koperasi_di_indonesia_terbanyak_di_dunia,.htm/
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pada 17 Juli 2009 meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  

SAK ETAP berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Dan sejak saat 

itu seluruh koperasi di Indonesia harus mengganti penerapan standar 

akuntansinya ke SAK ETAP. 

Menurut Badan Pusat Statistik, koperasi diindonesia dari tahun ke tahun 

terus meningkat jumlahnya. Dari tahun 1967 yang berjumlah 16.263 sampai 

berjumlah 194.295 pada tahun 2013. (BPS.id) Sedangkan menurut data sensus 

BPS yaang di update pada 20 Juni 2016 jumlah koperasi aktif menurut provinsi 

dari seluruh Indonesia terhitung semenjak tahun 2006 sebanyak 98.944 koperasi 

dan 150.223 pada tahun 2015. Meskipun di Indonesia jumlah koperasi terus 

meningkat setiap tahunnya akan tetapi di provinsi Riau berbeda. Dari tahun 2013 

hingga 2015 provinsi Riau mengalami penurunan jumlah koperasi. Pada 2013 

koperasi di provinsi Riau berjumlah 3.532 koperasi, pada tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 3.094 koperasi. Dan di lanjutkan kembali pada tahun 2015 

masih terjadi penurunan menjadi 3.051 koperasi (BPS.id). 

  Sementara itu, di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru menyatakan bahwa ada 1.017 koperasi yang terdaftar di 

Kota Pekanbaru. Dengan keterangan ini dapat kita ketahui bahwa dari seluruh 

kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau, Pekanbaru adalah kota yang memiliki 

koperasi terbanyak di provinsi Riau. Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Pekanbaru terdiri dari berbagai jenis baik itu koperasi syariah, 

koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, dan lain-lain. 
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Koperasi yang terdaftar adalah koperasi yang berbadan hukum dan terdata 

di instasinya. Koperasi wajib rutin melaporkan kegiatannya setiap tahun. 

Laporan tersebut untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan pihak pengurus. 

Laporan keuangan dilaporkan ketika koperasi telah melaksanakan RAT (rapat 

anggota tahunan). Fabilah Sandi (Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa koperasi yang rutin menggelar RAT hanya 

sebanyak 182 koperasi. Sementara jumlah koperasi yang terdata mencapai 1.013 

koperasi. (riaupos.co). Dan saat ini jumlah koperasi yang menggelar RAT 

semakin bertambah yakni berjumlah 198 koperasi (Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Pekanbaru). 

Berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum berkewajiban 

memberikan pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota, sebagai tolak 

ukur keberhasilan kegiatan operasional koperasi. Pengurus menyampaikan 

pengelolaan koperasi selama satu tahun buku kepada para anggota koperasi 

melalui Rapat Anggota tahunan (RAT). Dan untuk melaksanakan RAT koperasi 

harus terlebih dahulu menyelesaikan laporan keuangannya. Banyak koperasi 

yang tidak melaksanakan RAT di karenakan laporan keuangan yang belum 

selesai ataupun tidak dibuat sama sekali.  

Dari data yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru bahwa dari 1017 koperasi hanya ada 434 koperasi yang termasuk ke 

jenis koperasi aktif dan 234 koperasi tidak aktif serta 349 koperasi tidak 

diketahui. 
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Salah satu Universitas swasta yang ada di Pekanbaru melaksanakan 

sebuah workshop tentang laporan keuangan koperasi, dimana salah satu 

narasumber adalah seorang dosen dari fakultas ekonomi dan bisnis mengatakan 

“ koperasi yang baik adalah koperasi yang memiliki laporan keuangan yang baik 

dan akuntabel sehingga implikasinya adalah ketepatan waktu pelaksanaan RAT. 

Dan bila laporan keuangan sudah baik dan akuntabel tentu waktu pelaksanaan 

RAT akan tepat waktu sehingga SHU dapat dibagikan.” Kegiatan ini bertujuan 

untuk membantu para pengurus koperasi dan pelaku UMKM tentang bagaimana 

cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar serta juga untuk dapat 

meningkatkan kualitas bidang perkoperasian dan UMKM Kota Pekanbaru. 

Dengan adanya kegiatan ini diketahui bahwa koperasi di Pekanbaru masih 

bermasalah dalam membuat laporan keuangan. 

Dari seluruh koperasi yang melaporkan laporan keuangannya ke Dinas 

Koperasi dan UMKM Pekanbaru masih banyak koperasi yang hanya melaporkan 

kegiatannya secara sederhana dan laporan keuangan yang dibuat juga masih 

masih banyak kekurangan dan praduga peneliti laporan keuangan koperasi-

koperasi tersebut belum menerapkan standar akuntansi dengan benar. Sementara 

itu komponen yang wajib menurut SAK ETAP terdiri dari neraca, laporan 

perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, 

dan catatan atas laporan keuangan. dari beberapa koperasi yang dilihat peneliti 

masih sangat banyak komponen yang tidak disajikan oleh koperasi-koperasi di 

pekanbaru.  
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Dari keterangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti standar Akuntansi 

pada laporan keuangan Koperasi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “ ANALISIS 

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN 

KOPERASI DI KOTA PEKANBARU”.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sartono SNA VIII (2015) yang 

hasilnya bahwa Koperasi di Kalimantan Barat belum menerapkan SAK-ETAP  

secara penuh. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu “Apakah laporan keuangan koperasi di Kota Pekanbaru telah 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?”  

1.3 Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan “ 

untuk mengetahui apakah laporan keuangan koperasi di Kota Pekanbaru telah 

sesuai dengan standar yang berlaku.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan kontribusi terhadap para pemakai laporan keuangan koperasi 

agar dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa konsep      

dan pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pada pelaporan 

keuangan koperasi. Serta dapat dijadikan acuan sebagai telaah pustaka 

untuk penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

     Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah , perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan 

membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel 

dan metode pengambilan sample, data penelitian, definisi operasional 

variabel dan analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, serta hasil yang di 

dapatkan dari penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 


