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ABSTRAK  

 

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 

ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) TERHADAP 

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI KHARISMA DI KOTA 

PEKANBARU 

 

OLEH:  

 

WAWAN ARDIANSYAH 

NIM. 11673101544 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

dalam penyajian Laporan Keuangan Koperasi Kharisma di Kota Pekanbaru. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Metode penelitian analisis data penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Koperasi Kharisma di Kota Pekanbaru telah menerapkan 

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

namun masih terdapat kesalahan didalam laporan keuangan serta belum 

menerapkan SAK ETAP secara sepenuhnya dalam penerapan standar akuntansi. 

Penelitian ini menyarankan supaya Koperasi Kharisma menyajikan laporan 

keuangan secara keseluruhan dalam penerapan SAK ETAP untuk koperasi.  

 

Kata Kunci: SAK ETAP, Laporan Keuangan, Koperasi Kharisma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

KATA PENGANTAR  

 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan 

atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. 

Sholawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Terhadap Laporan Keuangan Koperasi Kharisma Di Kota Pekanbaru”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau.  

 Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan 

dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth: 

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahhanda Farmalis dan Ibunda Rustati 

serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang, 

perhatian, dukungan dan do‟a yang tidak pernah putus-putusnya untuk 

penulis. 



 

iii 

 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN 

SUSKA RIAU beserta staf.  

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, Hm, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.  

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil 

Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

5. Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.  

7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

8. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Akt selaku Pembimbing 
Konsultasi

 Proposal 

sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dan 

meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan nasehat yang sangat 

berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

9.  Ibu Desrir Miftah, SE, M.M, Ak sebagai Penasehat akademis yang telah 

banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.  



 

iv 

 

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU 

12. Ibu Hj. Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum sebagai kepala UPT Perpustakaan 

dan segenap karyawannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis 

untuk mendapat buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 

13. Bapak H. Irianto, SE, M.Si, Akt selaku Ketua Koperasi Kharisma di Kota 

Pekanbaru yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian. 

14. Ibu Nusnilita, SE selaku Bendahara Koperasi Kharisma di Kota Pekanbaru 

yang telah membantu penulis memperoleh data yang diperlukan pada 

waktu penelitian.  

Penulis mendoakan semua bantuan, dukungan dan do‟a serta motivasi 

yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari 

Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang 

ilmu pengetahuan. Amin yaa Rabbal „Alamiin. 

 

 

Pekanbaru,  Oktober 2020 

Penulis  

 

WAWAN ARDIANSYAH 

NIM. 11673101544 

 

 

 

 

 



 

v 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ...........................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  ii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  iii 

DAFTAR TABEL  ..............................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................   x 

BAB I    PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah  .................................................................. 1   

1.2 Rumusan Masalah  ........................................................................... 8 

1.3 Tujuan Penelitian  ............................................................................ 8 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................... 8 

1.5 Sistematika Penulisan  ..................................................................... 10 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  ....................................................................... 12 

2.1 Landasan Teori  ................................................................................ 12 

2.1.1 Pandangan Islam terkait ekonomi dan koperasi  .................... 12 

2.1.2 Sejarah Perkembangan Koperasi Dunia ................................. 14 

2.1.3 Sejarah Perkembangan Koperasi Indonesia ............................ 14 

2.1.4 Pengertian Koperasi ................................................................ 15 

2.1.5 Peraturan Menteri Koperasi .................................................... 15 

2.1.6 Tujuan Koperasi ...................................................................... 15 

2.1.7 Prinsip-Prinsip Koperasi ......................................................... 16 

2.1.8 Fungsi dan Peran Koperasi ..................................................... 17 

2.1.9 Beberapa Hal yang perlu Diperhatikan dalam Mendirikan 

         Koperasi .................................................................................. 17 

2.1.10 Langkah-Langkah Pendirian Koperasi  ................................ 18 

2.1.11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi  ... 19 

2.1.12 Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi  ............................... 20 

2.1.13 Permintaan Menjadi Anggota Koperasi  ............................... 21 

2.1.14 Bukti Keanggotaan Koperasi ................................................ 22 



 

vi 

 

2.1.15 Berhenti Sebagai Anggota Koperasi ..................................... 22 

2.1.16 Landasan Hukum dan Asas Koperasi  .................................. 22 

2.1.17 Jenis-Jenis Koperasi  ............................................................. 23 

2.2 Koperasi Simpan Pinjam  ................................................................. 24 

2.3 Kelengkapan-Kelengkapan Organisasi Koperasi ............................. 25 

2.4 Pembubaran Koperasi ...................................................................... 29 

2.5 Standar Akuntansi Keuangan ........................................................... 30 

2.6 Laporan Keuangan  .......................................................................... 32 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan  ............................................... 32 

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan  ..................................................... 37 

2.6.3 Laporan Posisi Keuangan  ...................................................... 39 

2.6.4 Klasifikasi dalam Laporan Posisi Keuangan  ......................... 41 

2.6.5 Pengungkapan Laporan Posisi Keuangan  .............................. 42 

2.6.6 Laporan Kinerja Keuangan  .................................................... 43 

2.6.7 Penyajian Laporan Keuangan  ................................................ 43 

2.6.8 Kepatuhan Terhadap SAK ETAP ........................................... 44 

2.6.9 Kelangsungan Usaha  .............................................................. 44 

2.6.10 Frekuensi Pelaporan  ............................................................. 45 

2.6.11 Penyajian yang Konsisten  .................................................... 45 

2.6.12 Informasi Komparatif ........................................................... 46 

2.6.13 aterialitas dan Agregasi ........................................................ 46 

2.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik  

      (SAK ETAP)  ................................................................................... 47 

2.7.1 Karakteristik Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan .. 48 

2.7.2 Laporan Keuangan Lengkap ................................................... 53 

2.7.3 Identifikasi Laporan Keuangan ............................................... 53 

2.7.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan berdasarkan  

         SAK ETAP ............................................................................. 54 

2.7.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan berdasarkan  

         SAK ETAP ............................................................................. 56 

 



 

vii 

 

2.7.6 Penyajian Unsur Laporan Keuangan berdasarkan  

         SAK ETAP ............................................................................. 56  

2.8 Laporan Keuangan Koperasi berdasarkan SAK ETAP ................... 57 

2.8.1 Neraca ..................................................................................... 57 

2.8.2 Laporan Laba Rugi ................................................................. 58 

2.8.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan  

         Saldo Laba .............................................................................. 59 

2.8.4 Laporan Arus Kas ................................................................... 59 

2.8.5 Tujuan dan Kegunaan Arus Kas ............................................. 61 

2.8.6 Kas dan Setara Kas ................................................................. 62 

2.8.7 Penyusunan Laporan Arus Kas ............................................... 63 

2.8.8 Pengungkapan Laporan Arus Kas  .......................................... 64 

2.8.9 Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................ 65 

2.8.10 Perbedaan SAK ETAP dan PSAK  ....................................... 67 

2.9 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 70 

2.9.1 Desain Penelitian  ................................................................... 74 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 75 

3.1 Jenis Penelitian   ............................................................................... 75 

3.1.1 Tempat Penelitian ................................................................... 75 

3.1.2 Jenis Data ................................................................................ 75 

3.1.3 Sumber Data ........................................................................... 76 

3.1.4 Teknik Pegumpulan Data ........................................................ 77 

3.1.5 Metode Analisis Data.............................................................. 77 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 79 

4.1 Gambaran Umum Koperasi ............................................................. 79 

4.1.1 Sejarah Koperasi Kharisma di Kota Pekanbaru ...................... 79 

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Kharisma di  

         Kota Pekanbaru ....................................................................... 80 

 



 

viii 

 

4.1.3 Struktur Organisasi ................................................................. 81 

4.1.4 Tugas-Tugas Struktur Koperasi .............................................. 82 

 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................................... 85 

4.2.1 Penyajian Laporan Keuangan berbasis SAK ETAP Pada 

         Koperasi Kharisma  ................................................................ 85 

4.2.2 Kelengkapan Laporan Keuangan Koperasi Kharisma 

         terhadap SAK ETAP ............................................................... 92 

4.2.3 Hasil Analisis Data Laporan Keuangan Koperasi Kharisma .. 94 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 98 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 98 

5.2 Saran ................................................................................................. 99 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

  

Tabel  2.1 Neraca Koperasi Kharisma .................................................................. 67 

Tabel  2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 70 

Tabel  4.2 Keanggotaan Koperasi Kharisma......................................................... 84 

Tabel 4.3 Neraca Koperasi Kharisma  .................................................................. 85 

Tabel  4.4 Perhitungan Hasil Usaha ...................................................................... 88 

Tabel  4.5 Laporan Perubahan Ekuitas ................................................................. 90 

Tabel 4.6 Kelengkapan Laporan Keuangan Koperasi Kharisma Terhadap SAK 

ETAP .................................................................................................... 92 

Tabel 4.7  Hasil Analisis Laporan Neraca Koperasi Kharisma ............................ 94 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Laporan Perubahan Hasil Usaha Koperasi Kharisma ... 95 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Laporan Perubahan Ekuitas ........................................... 95 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Laporan Arus Kas ........................................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.3 Desain Penelitian ............................................................................... 74 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ............................................................................ 81 

 

 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

orang seorang demi kepentingan bersama. Dengan kata lain koperasi merupakan 

suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Koperasi berlandaskan azaz kekeluargaan sehingga dalam melakukan 

kegiatannya, koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya.  

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenis koperasi antara lain 

koperasi serba usaha, koperasi karyawan, koperasi wanita, dan lain sebagainya. 

Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1896 

dimana pendirian koperasi dirintis oleh Patih R. Aria Wina Atmaja. Keberadaan 

koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan UU No. 17 

Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan 

hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.  

Peranan koperasi adalah mengembangkan seluruh potensi serta 

kemampuan para anggota dan masyarakat umum, meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan 

perekonomian nasional, dan meningkatkan kreativitas serta jiwa berorganisasi 
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para pelajar di Indonesia. Karena semakin berkembangnya kegiatan usaha 

koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan 

semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem 

pertangungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan 

untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu 

upaya tersebut adalah pengembangan sistem informasi yang diperlukan untuk 

menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar 

akuntansi keuangan untuk koperasi di dalam penyusunan laporan keuangannya 

(Prasetiawan, 2015).  

Di Negara berkembang koperasi dirasakan sangat diperlukan dalam rangka 

membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan 

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun pada 

kenyataannya Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang koperasi 

mengalami kendala-kendala untuk berkembang, karena disebabkan oleh beberapa 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal, permasalahan internal biasanya 

terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri serta modal dan untuk masalah 

eksternal berasal dari pesaing dan asumsi masyarakat tentang koperasi sangat 

buruk.  

Permasalahan yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia, 

diungkapkan oleh beberapa Ahli diantaranya menurut Ace Partadiredja (Sianipar, 

2015) yang menghambat pertumbuhan koperasi Indonesia adalah rendahnya 

tingkat kecerdasan rakyat Indonesia, hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat 

pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga 
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dampaknya baru dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya. Menurut Baharuddin 

penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus 

terhadap kelangsungan hidup koperasi, ini berarti bahwa kepribadian dan mental 

pengurus, pengawas, manajer belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki 

lagi. Menurut Prof. Wagino Ismangil penghambat kemajuan koperasi adalah 

kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerjasama di 

bidang sosial (gotong-royong) memang sudah kuat tetapi kerjasama di bidang 

usaha dirasakan masih lemah, padahal kerjasama di bidang ekonomi merupakan 

faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi.  

Secara global koperasi saat ini kurang diminati dikarenakan ada asumsi 

yang berkembang dalam masyarakat adalah kegagalan koperasi pada waktu yang 

lalu tanpa ada pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan 

ketidakpercayaan masyarakat tentang pengelolaan koperasi, kurangnya sumber 

daya manusia (pengelola), dan keterbatasan modal. Pesaing merupakan hal yang 

tidak dapat dielakkan tetapi harus tau bagaimana menyikapinya. Budaya dan  

teknologi sangat memiliki peran penting untuk perkembangan koperasi khususnya 

di Indonesia.   

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan 

yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya 

koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari 

pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan 

mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Asalan utama 

sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya 
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mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum 

jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk 

melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan 

ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik 

tetapi juga pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan 

melakukan permodalan (Azaria, dalam Hertiyo 2015:2).   

Sejak 1 Januari 2012 standar akuntansi keuangan koperasi menggunakan 

kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transsisional disahkan dengan 

surat edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUKM No.200/SE/Dep.1/XII/2012. 

Proses penyesuaiannya dilakukan Kementrian Koperasi dan UKM sebagai 

institusi pembina melalui penerbitan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

UKM No.4/Per/M.KUKM/VII/2012 pada 25 Juli 2012 tentang Pedoman Umum 

Akuntansi Koperasi (Heriyanto, 2012)  

Fenomena yang terjadi pada koperasi saat ini menurut  Menteri Koperasi 

dan UKM Teten Masduki menyatakan, koperasi masih memiliki berbagai 

tantangan yang hebat. Jakarta, (Kompas.com: 2020). Padahal koperasi di 

Indonesia masih banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat khususnya 

para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menyebutkan salah 

satu tantangannya adalah keadaan koperasi di Indonesia yang masih berjalan 

lambat, sementara korporasinya berjalan cepat. Minimnya jumlah partisipasi 

masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi, ia menyebutkan 

jumlah partisipasi sebesar 8.41 persen. Menurut angka ini masih sangat rendah 

jika dibandingkan dengan negara lain. Teten juga mengatakan koperasi di 
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Indonesia perlu dilakukan pembenahan dalam sistem manajerial, sebab dengan 

begitu, menurut dia, orang-orang bisa kembali tertarik untuk bergabung dan mau 

manaruh simpanannya ke koperasi. Pengurus-pengurus atau pengelola koperasi 

harus berkompeten yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi keterampilan. 

Koperasi harus bisa menjadi bibit usaha yang menarik investor, harus ada 

pembenahan dalam sistem manajerial koperasinya juga. Sehingga orang bisa lebih 

tertarik untuk manaruh simpanannya, tertarik berinvestasi atau bahkan menjadi 

anggota koperasi.    

Koperasi Mulia Bakti adalah salah satu koperasi serba usaha yang 

bergerak dibidang simpan pinjam, penjualan dan jasa yang berhubungan dengan 

kelapa sawit yang dapat mensejahterakan masyarakat. Koperasi Mulia Bakti ini 

berada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin tepatnya berada di Desa 

Banjar Sari. Dalam penyajian laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi, 

laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi. 

Adapun penyajian laporan keuangan koperasi Mulia Bakti tidak lengkap masih 

terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dan sepenuhnya belum 

menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). Hal tersebut diungkapkan bahwa pemahaman pengurus terhadap 

standar yang berlaku belum memahami secara keseluruhan.  

Koperasi Kharisma baru menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2015. Untuk mengetahui 

bagaimanakah  penerapan  standar akuntansi keuangan yang berlaku sudah sesuai 
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atau belum dengan standar yang ada. Untuk itu perlu dilihat  penyajian laporan  

keuangan koperasi kharisma dari tahun 2016 sampai 2018. 

Pertama,  pada tahun 2016-2018 koperasi tidak membuat  laporan arus kas. 

Laporan arus kas merupakan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar di 

perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, 

sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

perusahaan. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 

dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.   

Kedua, dalam laporan keuangan tahun 1998  ditemukan adanya  

Persediaan BK16 maksudnya disini yaitu persediaan dalam bentuk buku yang 

mana Koperasi Kharisma mencetak buku sebanyak 16 rangkap dan ingin dijual 

kepada anggota koperasi dengan harga jual masing-masing buku tersebut sebesar 

Rp. 387.500.   Akan tetapi setelah buku tersebut selesai dicetak keluar peraturan 

baru mengenai pendirian koperasi dari itulah persediaan yang tidak di pakai lagi 

oleh koperasi kalau pun dijual tidak laku sampai dengan tahun 2018 pada laporan 

keuangan  masih di cantumkan. Untuk itu dalam standar akuntansi keuangan yang 

berlaku dikatakan bahwa apabila persediaan menurun nilainya yaitu nilai 

tercatatnya tidak dapat dipulihkan secara penuh (misalnya karena kerusakan, 

keusangan atau penurunan harga jual). Jika suatu jenis (atau kelompok jenis) dari 

persediaan menurun nilainya, maka persediaan harus diukur pada harga jual 

dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, serta mengakui  kerugian 
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penurunan nilai. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai 

beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui. (SAK ETAP, 2009: 11.16).   

 Ketiga, pembayaran honor pengurus dan pengawas koperasi Kharisma yang 

mana per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 14.700.000. Akan tetapi yang dilaporkan 

dalam laporan laba rugi yaitu Rp. 14.100.000. Dengan demikian terdapat selisih 

Rp. 600.000. Sedangkan per 31 Desember 2017 terdapat honor pengurus dan 

pengawas yang dilaporkan yaitu Rp. 19.800.000.  Dengan  demikian perhitungan 

pada tahun 2017 tidak sesuai yang seharusnya dilaporkan. Seharusnya yang 

dilaporkan sebesar Rp. 17.100.000. Sedangkan  pada tahun ini terdapat selisihnya 

yaitu sebesar Rp. 2.700.000.  

 Dalam (SAK ETAP: 2009) paragraf 23.1 menjelaskan dalam imbalan kerja 

adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran jasa 

yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Pengakuan dan 

pengukuran entitas harus mengakui iuran yang terutang untuk periode berjalan 

sebagai kewajiban, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar. Jika 

pembayaran iuran melebihi iuran yang terutang sebelum tanggal pelaporan, maka 

entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.   

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan 

membahas lebih dalam tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dilaporkan oleh Koperasi 

Kharisma. Oleh karena itu penulis mengambil judul:  
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“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap Laporan Keuangan Koperasi 

Kharisma di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian 

laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kharisma Kota 

Pekanbaru. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian 

laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kharisma. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Koperasi Kharisma dan Anggota   

Sebagai review mengenai ketepatan penerapan SAK ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh KSP Kharisma dan 

dapat dijadikan tambahan informasi dalam penyajian dan penyusunan 

laporan keuangan koperasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan anggota 

koperasi kharisma sebagai penilaian kinerja pengurus yang menjabat dan 

sebagai bentuk pengawasan atas sumber daya yang telah dipercayakan 
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kepada pengelola koperasi agar koperasi kharisma mendapatkan hasil yang 

maksimal.   

a. Bagi Dinas Koperasi Kota Pekanbaru  

Sebagai evaluasi atas sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP yang telah 

dilakukan, dilihat dari bagaimana penerapan SAK ETAP dalam 

penyusunan laporan keuangan pada koperasi Simpan Pinjam Kharisma 

Pekanbaru.  

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang 

penerapan SAK ETAP pada usaha koperasi dan menumbuhkan minat 

penelitian di bidang yang sama serta menambah sumber literatur dalam 

bidang akuntansi bagi pelaku usaha koperasi dan UKM. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini 

menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi 

uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistimatika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang memperkuat teori dan argumen dalam 

penelitian ini, berbagai penelitian terdahulu, serta kerangka pemecahan 

masalah yang ada dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode-metode  yang akan digunakan  dalam melakukan  

penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, tempat 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, sejarah koperasi 

kharisma, visi dan misi serta tujuan dari koperasi kharisma, struktur organisasi 

dan menjelaskan tugas dari struktur koperasi kharisma. Hasil penelitian dari 

analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-Hasil statistik 

diinterprestasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai 

hasil analisis dari penelitian.  
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Bab V PENUTUP  

Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang telah 

dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta saran-saran yang 

berguna bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil 

penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pandangan Islam Terkait Ekonomi dan Koperasi  

Pandangan Islam terhadap perekonomian khususnya Koperasi Simpan 

Pinjam adalah Qur‟an Surat Al-maidah ayat2: 

هَْر امَْحَراَم َوََل  ِ َوََل امشذ َر اّلّلٰ
ِٕ
لهْوا َشَعۤاى ْيَن ٰاَمنُْوا ََل ُُتِ ِ َا اَّلذ ْْيَ امَْبيَْت َاُّيه ّمِ َد َوََلٓ ٰاۤ

ِٕ
ى امْهَْدَي َوََل امْقَََلۤ

نَاٰ  رَِمنذُُكْ ش َ ْم َوِرْضَواًًن َۗوِاَذا َحلَلُُْتْ فَاْصَطاُدْوا َۗوََل ََيْ ِ ّّبِ ْن رذ ْوُُكْ امَْحَراَم يَبْتَُغْوَن فَْضًَل ِمّ ُن قَْوٍم َاْن َصده

ا ذُقوا  َعِن امَْمْسِجِد امَْحَراِم َاْن تَْعتَُدْوۘ ْْثِ َوامُْعْدَواِن َۖوات ِ َوامتذْقٰوۖى َوََل تََعاَوهُْوا عَََل اَْلِ َوتََعاَوهُْوا عَََل امِْبّ

َ َشِديُْد امِْعقَاِب  َ ِۗانذ اّلّلٰ   اّلّلٰ

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-nya, dan binatang-binatang 

qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 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 masjidil haram, 

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.    

Dari ayat Al-Qur‟an diatas yang menjadi tekannya adalah kita sebagai 

manusia, makhluk ciptaan Allah swt, hendaklah saling tolong menolong dalam 

kebajikan. Koperasi Simpan Pinjam adalah bentuk organisasi bisnis yang 

berorientasi pada pelayanan yang dapat memberikan pinjaman dana kepada 

anggota yang membutuhkan dana. Koperasi disini memiliki fungsi yang 
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berasaskan kekeluargaan yang berarti saling tolong menolong dalam kebajikan 

dan mensejahterakan anggota-anggota yang ada didalamnya.  

Firman Allah dalam Surat Al-Isra Ayat 26:  

ْر تَْبِذيًرا﴿٦٢﴾ ِبيِل َوََل تَُبّذِ   َوآِٓت َذا امُْقْرََب َحقذُه َوامِْمْسِكَْي َواْبَن امسذ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ada asas kekeluargaan yang terkandung 

didalamnya. Sesuai dengan ayat tersebut dimana koperasi yang sifatnya 

kekeluargaan dan saling membantu, jika sesama umat muslim juga diwajibkan 

untuk saling membantu.  

Firman Allah dalam Surat  An-Nisa Ayat 6:  

ْْنُْم ُرْشًدا ُُت ّمِ ْن آٓوَس ْ
ِٕ
َذا بَلَُغوْا امنََِّكَح فَا

ِٕ
َ ا ْم َآْمَوامَهُْم َوََل تَأُُْكُوَها  َوابْتَلُوْا امَْيتَاَمى َحَّتذ لَْْيِ

ِٕ
فَاْدفَُعوْا ا

َذا َدفَْعُُتْ 
ِٕ
تَْعِفْف َوَمن ََكَن فَِقرًيا فَلَْيأُُْكْ ِِبمَْمْعُروِف فَا وْا َوَمن ََكَن غَنِيًّا فَلْيَس ْ افًا َوِبَداًرا َآن يَْكَبُ ْْسَ

ِٕ
ا

ْم َوَكَفى ِِبّلّلِ حَ ِسيبًا﴿٢﴾ ْم َآْمَوامَهُْم فَأَْشهُِدوْا عَلَْْيِ لَْْيِ
ِٕ
  ا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum 

mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu. Maka 

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

barangsiapa yang miskin, maka bolehla ia makan harta itu menurut 

yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).  
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Penggalan ayat diatas tentang penyusunan laporan keuangan harus ada 

saksi atau bukti baik berupa dokumen nota, kwitansi dan lain-lain dalam setiap 

transaksi. Saksi atau bukti tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan 

secara benar dan adil. Dalam Islam sangat mengajarkan kejujuran dan keadilan 

dalam setiap muamalah.  

2.1.2 Sejarah Perkembangan Koperasi Dunia 

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad 19 Masehi, pada masa itu 

terutama di Negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum 

buruh berapa pada puncak penderitaannya. Dengan latar belakang seperti itu maka 

tidak mengherankan bila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan 

penjualan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada mulanya pertumbuhan 

koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide-ide tentang 

pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan sosialis. Hal inilah antara 

lain menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan 

koperasi.  

2.1.3 Sejarah Perkembangan Koperasi Indonesia 

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Namun 

dengan keserakahan pedagang-pedagang Eropa untuk meraih keuntungan yang 

sebesar-besarnya, maka hubungan dagang menjadi ingin menguasai mata rantai 

perdagangan. Akibatnya terjadi penindasan (menjajah) oleh pedagang-pedagang 

bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Dari penderitaan inilah yang 
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menggugah pemuka-pemuka bangsa Indonesia berjuang untuk memperbaiki 

kehidupan masyarakat, salah satunya ialah dengan mendirikan koperasi.       

2.1.4 Pengertian Koperasi  

 Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan 

hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, 

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini mengandung makna 

bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha 

lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang 

berkembang.  

2.1.5 Peraturan Menteri Koperasi  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMK/IX/2015, tentang 

“Pedoman Umum Akuntansi Koperasi” pasal 3 dalam Lambey (2015:55), maka 

setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan 

keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 

2.1.6 Tujuan Koperasi  

 UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan 

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 
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2.1.7 Prinsip-Prinsip Koperasi 

Prinsip koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 yang terdapat pada pasal 

6 yaitu: 

1. Koperasi melakukan prinsip koperasi yang meliputi: 

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka 

b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis 

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi 

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang etonom, dan 

independen 

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, 

kegiatan, dan kemanfaatan koperasi 

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasioanal 

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati 

oleh anggota  

2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber 

inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha 

koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. 
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2.1.8 Fungsi dan Peran Koperasi  

Pendirian koperasi pada mulanya dimaksudkan untuk menolong para 

petani dari permainan harga yang dilakukan oleh Tengkulak. Hal ini terjadi pada 

awal Revolusi Industri di Eropa, di mana harga barang-barang hasil pertanian 

dipermainkan oleh para tengkulak, di samping itu juga kaum buruh yang 

diabaikan oleh kaum kapitalis.  

Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi petani dan 

kaum buruh yang masih bersifat subsistem (tidak menentu). Untuk mengatasi 

keadaan ini petani meminjam kepada tengkulak dengan menjamin hasil 

pertaniannya, sedangkan kaum buruh mendapat tekanan kuat dari kaum kapitalis, 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mendalami fungsi dan hak koperasi. 

Pada kegiatan ini akan membahas secara terinci, yang meliputi 3 (tiga) bagian. 

Bagian pertama membahas pandangan beberapa aliran pemikiran koperasi dalam 

masyarakat. Kedua membahas fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi 

dan sosial. Dan ketiga membahas fungsi dan peran koperasi di Indonesia. 

2.1.9 Beberapa Hal yang perlu Diperhatikan dalam Mendirikan Koperasi 

Umumnya prakarsa untuk mendirikan koperasi tumbuh di kalangan orang-

orang yang menyadari manfaat koperasi bagi kehidupan mereka atau dengan kata 

lain orang-orang yang berkepentingan dengan usaha koperasilah yang mempunyai 

inisiatif untuk mendirikan koperasi. Orang yang berkepentingan, maksudnya 

adalah mereka yang akan menjadi anggota koperasi.  
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Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum mendirikan sebuah koperasi, 

terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para pemrakarsa pendiri 

koperasi tersebut, yaitu:  

a. Tidak adanya manfaat dari koperasi yang didirikan jika para 

pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan pokok 

tentang koperasi pada umumnya. 

b. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus 

diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota 

baru secara sukarela dan terbuka. 

c. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka 

pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. 

d. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian merupakan 

tanggungjawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap 

milik para anggotanya.  

2.1.10 Langkah-Langkah Pendirian Koperasi  

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi 

adalah: 

a. Mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang 

ingin mendirikan koperasi. 

b. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja 

koperasi. 

c. Menghubungi kantor Departemen Koperasi setempat. 
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d. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas 

mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

e. Mengadakan rapat pembentukan koperasi, hal yang perlu 

dilakukan pada rapat anggota yaitu memilih pengurus dan 

pengawas serta menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga. 

f. Mengajuhkan permohonan status badan hukum koperasi dengan 

melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta 

daftar nama anggota pengurus dan pengawas.  

2.1.11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi  

Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah 

keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan 

hubungan antara koperasi dengan para anggotanya.  

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dalam praktik pada 

umumnya telah dirumuskan dan dipersiapkan oleh panitia pendiri koperasi, 

kemudian dalam rapat pendirian draft rancangan anggaran dasar tersebut 

dibicarakan untuk kemudian disahkan oleh rapat anggota. Hal ini berarti 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dibuat oleh para 

anggota dan untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan yang diputuskan 

dalam rapat anggota sebagai perwujudan kekuasaan tertinggi dalam rapat 

koperasi. Apabila di anggap perlu para anggota dapat memberikan saran 

perbaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dirumuskan oleh 

panitia pendiri koperasi tersebut.  
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Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan 

dasar formal bagi kesepakatan para anggota koperasi untuk bekerjasama. 

Anggaran dasar sebagai sumber tata tertib yang mengikat semua anggota, baik 

saat sekarang maupun yang akan datang, baik bagi anggota lama maupun anggota 

baru.  

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor  25 Tahun 1992 Anggaran Dasar 

koperasi harus memuat sekurang-kurangnya:  

a. Daftar nama pendiri 

b. Nama dan tempat kedudukan 

c. Maksud dan tujuan, serta bidang usaha 

d. Ketentuan mengenai keanggotaan  

e. Ketentuan mengenai rapat anggota 

f. Ketentuan mengenai pengelolaan  

g. Ketentuan mengenai permodalan  

h. Ketentuan mengenai jangka waktu 

i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha  

j. Ketentuan mengenai sanksi 

2.1.12 Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi  

a. Kewajiban anggota koperasi  

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No.25/1992 

kewajiban anggota koperasi harus mematuhi AD dan ART 

koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama 

dalam rapat anggota. Berpartisipasi pada usaha yang 
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diselenggarakan oleh koperasi serta mengembangkan dan 

memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. 

b. Hak Anggota Koperasi 

Dalam garis besarnya, hak-hak anggota koperasi diantaranya. Hak 

untuk menhgadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 

dalam rapat anggota. Memilih/dipilih menjadi pengurus serta 

meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan 

dalam anggaran dasar. Mengemukakan pendapat atau saran-saran 

kepada pengurus di luar rapat anggota dan memanfaatkan 

koperasi mendapat pelayanan yang sama di antara sesama 

anggota. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan 

koperasi menurut ketentuan anggaran dasar. 

2.1.13 Permintaan Menjadi Anggota Koperasi     

Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi perlu mempelajari 

terlebih dahulu maksud dan tujuan koperasi tersebut, terutama mengenai syarat-

syarat keanggotaan, hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Jika calon 

anggota sudah memahami semuanya dan dapat menerima syarat-syarat yang 

berlaku, maka selanjutnya ia harus menyampaikan permintaan untuk diterima 

sebagai anggota secara tertulis, setelah itu barulah pengurus koperasi meneliti 

kelengkapan persyaratan para calon anggota, baik berdasar ketentuan dalam UU 

atau AD koperasi.  
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2.1.14 Bukti Keanggotaan Koperasi  

Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh 

pengurus dengan mencatatnya di dalam buku daftar anggota koperasi. Buku daftar 

anggota koperasi telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai salah satu buku 

daftar yang harus ada pada setiap koperasi. 

2.1.15 Berhenti Sebagai Anggota Koperasi   

Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan:  

a. Meninggal dunia 

b. Minta berhenti atas kehendak sendiri  

c. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan  

d. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota  

2.1.16 Landasan Hukum dan Asas Koperasi 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 pasal 2 tentang 

perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta berlandaskan asas kekeluargaan. Undang-Undang yang 

mengatur tentang perkoperasian adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 

17 Tahun 2012 tentang  perkoperasian, sedangkan unit simpan pinjam koperasi di 

atur oleh peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995.  

Asas kekeluargaan yang menjadi landasan pelaksanaan koperasi 

mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi 

untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua 

anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut, semua anggota mempunyai hak 
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dan kewajiban yang sama (Ulfah, 2013). Hal ini terbukti bahwa kekuasaan 

tertinggi di dalam koperasi adalah rapat anggota.  

2.1.17 Jenis-Jenis Koperasi  

Menurut Undang-Undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk 

koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi 

yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer didirikan oleh 

paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian 

kekeyaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi (UU No. 17 Tahun 

2012 pasal 7). Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang 

didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum 

koperasi primer. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 7 koperasi sekunder 

didirikan paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. Jenis-Jenis koperasi menurut UU 

No. 17 Tahun 2012 pasal 83 adalah: 

a. Koperasi Konsumen  

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan 

di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.  

b. Koperasi Produsen 

Koperasi produsen menyenggarakan kegiatan usaha pelayanan di 

bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang 

dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.    
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c. Koperasi Jasa 

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa 

non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-

anggota.  

d. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam 

sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.   

2.2 Koperasi Simpan Pinjam  

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang khusus 

bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, disamping 

dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Dalam koperasi simpan pinjam, 

anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit 

kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam 

bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber 

modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang 

selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada 

anggota atau calon anggota.  

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada 

anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi 

simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Untuk mencapai 

tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran 

pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus 
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berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga 

berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. 

UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 50 menjelaskan bahwa pengawas bertugas 

mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi 

yang dilakukan oleh pengurus, dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat 

anggota. Akan tetapi seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 

UU No. 17 Tahun 2012, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai 

kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.  

2.3 Kelengkapan-Kelengkapan Organisasi Koperasi  

Dalam memperlancar kegiatan operasionalnya, koperasi harus memiliki 

kelengkapan organisasi yang diuraikan dalam pasal Undang-Undang No. 25 

Tahun 1992 yaitu Rapat Anggota, Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas 

Pemeriksa.  

a. Rapat Anggota  

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai 

pencerminan demokrasi dalam koperasi beranggotakan orang-

orang tanpa mewakili aliran, golongan serta paham politik 

perorangan. Hal-Hal yang ditetapkan dalam rapat anggota adalah: 

1. Anggaran Dasar 

2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen 

koperasi dan pengawas.  
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3. Pemilihan, pengangkatan pemberhentian, pengurus dan 

pengawasan 

4. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi 

serta pengesahan laporan keuangan. 

5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugas 

6. Pembagian sisa hasil usaha 

7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 

koperasi 

b. Pengurus Koperasi 

Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat 

anggota. Menurut Revrisond Baswir (2013: 114-116) pengurus 

koperasi bertugas sebagai berikut:  

1. Mengelola koperasi dan usahanya 

2. Mengajukan rancangan kerja dan rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi 

3. Menyelenggarakan rapat anggota 

4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan 

keuangan koperasi  

c. Pengawasan  

Badan pengawasan dan pemeriksaan merupakan suatu badan 

yang mengawasi dan memeriksa terhadap segala kegiatan yang 

dilaksanakan didalam koperasi. Tugas dan wewenang badan 
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ini dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:  

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta 

membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan   

2. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada 

koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang 

diperlukan.  

3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan 

terhadap pihak ketiga.  

d. Modal Koperasi  

Modal merupakan hal pokok yang harus ada sebagai penunjang 

usaha yang dijalankan. Modal koperasi dapat digunakan untuk 

melakukan pembayaran upah, pembelian dan pengeluaran-

pengeluaran lainnya. Selain itu modal merupakan alat untuk 

mengukur likuiditas usaha koperasi, artinya alat untuk 

mengetahui kemampuan usaha koperasi dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansialnya. Untuk itu perlu adanya 

pengaturan yang baik terhadap modal koperasi. Pengaturan modal 

koperasi dapat memantau penyusunan rencana-rencana usaha 

koperasi untuk waktu yang akan datang.  

 Modal koperasi menurut Dr. Usman Moonti, M.Si (2016: 82-83) 

modal sendiri dapat berasal dari: 
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1. Simpanan Pokok 

Adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama 

banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota 

pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan 

pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang 

tersebut masih menjadi anggota koperasi, simpanan 

pokok ini dibayarkan hanya sekali saja besarannya 

tergantung kesepakatan dari anggota koperasi tersebut.  

2. Simpanam Wajib 

Adalah jumlah simpanan tertentu yang harus 

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan 

tertentu, seperti per bulan sekali. Jenis simpanan wajib 

ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih 

lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga 

dan keputusan rapat anggota. 

3.  Dana Cadangan 

Adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang 

disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketepatan 

rapat anggota. Dana cadangan koperasi tidak boleh 

dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi 

pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran 

oleh menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-
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kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan 

sebagainya.  

4. Hibah  

Adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain 

kepada koperasi untuk di manfaat oleh koperasi 

tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika 

pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh 

seseorang sebagai wasiat atau pesan atas kahendak 

terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku 

setelah dia meninggal dunia.  

2.4 Pembubaran Koperasi  

Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam koperasi 

atau oleh masalah-masalah yang berasal dari luar koperasi. Berdasarkan ketentuan 

di dalam Bab X UU No. 25/1992, “pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan 

2 alasan: (a) karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi, (b) 

karena keputusan”. Rapat anggota koperasi memang menghendaki koperasi 

dibubarkan. Pembubaran koperasi atas atas kahendak para anggota harus 

dilakukan melalui rapat anggota. Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah 

dengan mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi jika:  

a. Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan 

tidak memenuhi berbagai ketentuan yang ada di dalam UU 

koperasi yang berlaku. 
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b. Kegiatan-kegiatan koperasi ternyata bertentangan dan mengganggu 

ketertiban umum dan kesusilaan.  

c. Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak 

dapat dipertahankan.  

2.5 Standar Akuntansi Keuangan  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki 

akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar 

modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, 

perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat 

Indonesia, melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)  telah menetapkan untuk 

melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.  

Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki standar sendiri 

dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

(DSAK) tetap melakukan proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. 

Selain diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, DSAK juga melakukan analisis 

apakah IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan 

bisnis yang ada. Jika diperlukan, DSAK akan membuat pengecualian penerapan 

IFRS atau sebaliknya menambahkan aturan dalam standar. Penjelasan 

penambahan dan pengurangan IFRS dari tiap standar yang diadopsi dapat dilihat 

di bagian depan PSAK yang diterbitkan. Informasi ini penting untuk pemakai 

sehingga dengan cepat dapat mengetahui perbedaan IFRS dan PSAK. 
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IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai 

berikut:  

1. Principles-Based  

Standar yang menggunakan principles-based  hanya mengatur 

hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan 

kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur 

prinsip pengakuan sesuai subtansi ekonomi, tidak didasarkan pada 

ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan 

standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi 

secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari 

dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam 

konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat 

merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi 

dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. 

Namun, standar yang bersifat principles based mengharuskan 

pemakainya untuk membuat penilaian (judgment) yang tepat atas 

suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan 

menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.  

2. Nilai Wajar  

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (fair 

value). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi 

informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi 

nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini 



32 
 

 

 

sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang 

mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (historical 

cost). IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih 

luas dan untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset 

takberwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai 

perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehan 

diyakini lebih reliabel.  

3. Pengungkapan  

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan (disclosure) dalam 

laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna 

laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang 

relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan 

dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan 

item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, 

rincial detail, penjelasan penting, dan komitmen.    

2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas suatu entitas untuk 

memperlihatkan secara jelas kondisi keuangannya suatu perusahaan, dimana 

laporan keuangan yang merupakan hasil dari operasional perusahaan akan 

memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pihak internal maupun 

eksternal suatu entitas. Informasi mengenai keuangan suatu entitas dapat dijadikan 

sebagai acuan pada saat pengambilan keputusan.  
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Menurut Fahmi (2012: 21) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat disajikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut Kieso (2011: 5) mendefinisikan laporan keuangan sebagai sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi 

dalam nilai moneter. 

Menurut Kasmir (2017: 7) menjelaskan bahwa laporan keuangan secara 

sederhana menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu.  

Menurut Syaiful Bahri (2016: 134) mendefinisikan laporan keuangan 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik 

perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi 

dan dibutuhkan oleh bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Menurut Dwi Martani (2012 : 363) laporan keuangan adalah memberikan 

informasi yang cukup bagi pengguna laporan keuangan agar mampu membuat 

keputusan. Untuk itu, laporan keuangan tidak hanya menyajikan informasi tentang 

kinerja entitas di masa lalu, namun juga menyajikan informasi yang 



34 
 

 

 

memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi kinerja perusahaan di masa depan 

dan kemampuannya menghasilkan arus kas. 

Menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu 

dan jangka waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi oleh siapapunyang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan 

khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.  

Menurut Irham Fahmi (2011: 22) laporan keuangan merupakan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu 

akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah 

transaksi atau peristiwa lain diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya (Amir: 

2014). Laporan keuangan adalah menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Pratiwi: 

2014).  

Dari pengertian tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai 

informasi yang diperoleh dari proses akuntansi yang memiliki peran besar dalam 

mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan. Laporan keuangan 

yang lengkap menurut SAK ETAP meliputi: 
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a. Neraca 

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 

1. Kas dan setara kas; 

2. Piutang usaha dan piutang lainnya; 

3. Persediaan; 

4. Properti investasi; 

5. Aset tetap; 

6. Aset tidak berwujud; 

7. Utang usaha dan utang lainnya; 

8. Aset dan kewajiban pajak; 

9. Kewajiban diestimasi; 

10. Ekuitas; 

b. Laporan laba rugi; 

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 

1. Pendapatan; 

2. Beban keuangan; 

3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode 

ekuitas  

4. Beban pajak; 

5. Laba atau rugi neto; 
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c. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas juga menunjukkan: 

1. Laba atau rugi;  

2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

3. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Kebijakan 

Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; 

4. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah 

tercatat awal dan akhir periode.  

d. Laporan arus kas; 

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu 

periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan.  

e. Catatan atas laporan keuangan 

Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi 

penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus: 

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai. 

2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 

tidak disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.  
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2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:  2) menyatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

laporan arus kas suatu 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. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada 

pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3 

yaitu: manajemen, pemegang saham atau investor dan karyawan, sedangkan pihak 

eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.  

Kasmir (2017: 10) menyatakan laporan keuangan bertujuan memberikan 

informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada 

saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan 

jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, memberikan 

informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu, dan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, passiva, dan modal perusahaan, memberikan informasi tentang kinerja 

manajemen perusahaan dalam satu periode, memberikan informasi tentang 

catatan-catatan atas laporan keuangan.  

SAK ETAP paragraf 2.1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas 

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 
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ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan 

khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi 

tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya.  

Menurut PSAK 1 (revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Secara umum tujuan laporan keuangan untuk: 

a. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

b. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) 

dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 

d. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.  

Syaiful Bahri (2016: 134) menyatakan tujuan laporan keuangan untuk 

memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
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keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen. 

2.6.3 Laporan Posisi Keuangan  

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada 

suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur- 

Unsur ini didefinisikan sebagai berikut:  

a. Aset  

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 

potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik 

langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara 

kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui 

penggunaan aset atau pelepasan aset. Beberapa aset, misalnya aset 

tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian bentuk fisik 

tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. 

Beberapa aset adalah tidak berwujud. Dalam menentukan 

eksistensi aset, hak milik tidak esensial. Misalnya, properti yang 

diperoleh melalui sewa adalah aset jika entitas mengendalikan 

manfaat yang diharapkan mengalir dari properti tersebut.  

b. Kewajiban  

Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa 

entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk 
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bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. 

Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban 

konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. 

Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari 

tindakan entitas ketika oleh praktik baku masa lalu, kebijakan 

yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup 

spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain 

bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu dan 

akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah 

kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan 

tanggungjawab tersebut. Penyelesaian kewajiban masa kini 

biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain, 

pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan 

kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. 

Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti 

kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.    

c. Ekuitas  

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi 

semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam 

neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk perseroan terbatas, 

subklasifikasian dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh 
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pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang 

diakui secara langsung dalam ekuitas. 

2.6.4 Klasifikasi dalam Laporan Posisi Keuangan  

Laporan posisi keuangan menyajikan ringkasan yang terstruktur mengenai 

aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan 

suatu cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk dapat mengevaluasi struktur 

modal entitas, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan, sehingga aset 

dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi entitas.  

Menurut PSAK 1 (Revisi 2013) Penyajian Laporan Keuangan, entitas 

menyajikan aset sebagai aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas sebagai 

liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi terpisah dalam 

laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan 

informasi yang relevan dan dapat diandalkan.  

Dengan demikian artinya ketika entitas yang bergerak di bidang penjualan 

barang dan jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas, maka 

klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka 

panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat 

karena menyajikan aset neto yang digunakan dalam jangka panjang. Siklus 

operasi normal yang umum dimulai dari kas, pembelian persediaan (entitas 

manufaktur atau dagang) kemudian muncul piutang akibat penjualan persediaan, 

dan akhirnya kembali lagi ke kas melalui penagihan piutang.  
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Namun untuk beberapa entitas, misalnya entitas di bidang jasa keuangan, 

penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi 

yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan dengan penyajian 

berdasarkan lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena 

entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus 

operasi yang dapat diidentifikasi secara jelas.  

2.6.5 Pengungkapan Laporan Posisi Keuangan  

Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan 

atas laporan keuangan, subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian 

subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK, misalnya: 

a. Piutang, antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha 

dengan pihak berelasi. 

b. Persediaan, disubklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang 

dalam proses, dan barang jadi. 

c. Aset tetap, disubklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, 

misalnya tanah, bangunan, dan peralatan.  

Pengungkapan yang juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan (atau 

dapat juga di laporkan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan) 

misalnya informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar dan 

jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan nilai nominal saham.  
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2.6.6 Laporan Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari 

entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan 

sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat 

pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur -Unsur laporan keuangan yang 

secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. 

a. Penghasilan (income) 

Adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan 

dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset, atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam modal.  

b. Beban (expenses)  

Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas 

yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. 

2.6.7 Penyajian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar 

mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain 

yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan 

dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika 

diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, 
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kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika 

keputusan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi 

pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi 

lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.  

2.6.8 Kepatuhan Terhadap SAK ETAP  

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat 

suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) 

atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua 

persyaratan dalam SAK ETAP. (SAK ETAP, 2009) 

2.6.9 Kelangsungan Usaha  

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 

melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali 

jika menajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan 

operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal 

tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen 

manyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau 

kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas 

untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian 

tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi 

kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan 
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dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap 

mempunyai kelangsungan usaha.  

2.6.10 Frekuensi Pelaporan  

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi 

komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas 

berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih 

panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan: 

a. Fakta tersebut 

b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih 

pendek 

c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus 

kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak 

dapat seluruhnya diperbandingkan.  

2.6.11 Penyajian yang Konsisten   

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode 

harus konsisten kecuali: 

a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau 

perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan 

menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan 

penerapan kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. 
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b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. 

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan 

diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika jumlah 

komparatif direklasifikasi: 

a. Sifat reklasifikasi  

b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi  

c. Alasan reklasifikasi 

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus 

mengungkapkan: 

a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan 

b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif 

direklasifikasi. 

2.6.12 Informasi Komparatif  

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam 

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan 

informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk 

pemahaman laporan keuangan periode berjalan.  

2.6.13 Materialitas dan Agregasi  

Pos-Pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat 

atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam 

mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun 
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bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor 

penentu. 

2.7 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) 

Wuwungan (2015) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan (SAK) 

adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi 

keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan 

SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) dibawah Mentri Keuangan, yang menghapus PSAK No. 27 

tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada 

hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas 

publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan 

standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas 

publik. SAK ETAP disahkan oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta. SAK ETAP terdiri dari 30 bab 

dan dilengkapi dengan daftar istilah di bagian akhir.  
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (SAK ETAP, 2009: 1.1) dimana yang 

dimaksud dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:  

a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 

b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh 

pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung 

dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat 

kredit.  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (SAK ETAP, 2009: 1.2) dimana yang 

dimaksud dengan Entitas memiliki Akuntabilitas Publik Signifikan jika: 

a. Entitas telah mengajuhkan pernyataan pendaftaran, atau dalam 

proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar 

modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar 

modal. 

b. 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.  

2.7.1 Karakteristik Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan 

Salah satu fungsi dari laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi 

antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu 

laporan keuangan harus menyediakan informasi. Karakteristik kualitatif informasi 

dengan laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009) adalah sebagai berikut: 
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a. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dengan 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. 

b. 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 mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

c. 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 
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pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 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.  

d. 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 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk 

tujuan mencapai suatu hasil tertentu. 

e.  Subtansi 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. 

f. Pertimbangan Sehat 

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai 

peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan 
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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. 

g. Kelengkapan  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk 

tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak 

benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan 

kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 

h. 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 peubahan posisi keuangan secara relatif. 

Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari 
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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. 

i. 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 relatif antara pelaporan tepat waktu 

dan 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. 

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat  

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. 

Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses 
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pertimbangan yang subtansial. 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. 

2.7.2 Laporan Keuangan Lengkap  

Laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi:  

a. Neraca  

b. Laporan Laba Rugi 

c. Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan seluruh perubahan 

dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang 

timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik 

d. Laporan Arus Kas 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi ringkasan 

kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan 

lainnya.  

2.7.3 Identifikasi Laporan Keuangan  

Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan 

keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan 

merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan 

dari informasi lain dalam informasi tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini 

disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: 
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a. Nama entitas pelaporan dan perubahan dalam nama tersebut sejak 

laporan periode terakhir 

b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana 

yang lebih tepat bagi setiap kemponen laporan keuangan 

c. Mata uang pelaporan 

d. Pembulatan angka yang diungkapkan dalam penyajian laporan 

keuangan 

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan 

keuangan: 

a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang 

terdaftar 

b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya 

2.7.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP  

SAK ETAP paragraf 2.24 menyatakan bahwa pengukuran unsur laporan 

merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi 

yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan 

pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas. 

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal. 

 

 



55 
 

 

 

Lebih lanjut lagi SAK ETAP menjelaskan pada paragraf 2.34-2.37 

mengenai pengakuan unsur laporan keuangan yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aset  

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya 

di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut 

mempunyai nilai atau biaya yang akan dapat diukur dengan andal. 

Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan 

manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke 

dalam entitas setelah periode pelaporan penjualan.  

2. Kewajiban  

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran 

sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan 

untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus 

diselesaikan dapat diukur dengan andal. 

3. Penghasilan  

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari 

pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan 

laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang 

berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban 

telah terjadi dan dapat diukur secara andal.  

4. Beban  

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset 

dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika 
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penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan 

penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat 

diukur secara andal.  

5. Laba atau rugi 

Laba atau rugi merupakan selisih arimatika antara penghasilan 

dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal 

tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan 

keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.  

2.7.5 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

SAK ETAP paragraf 2.30 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses 

penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, 

penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan 

dasar pengukuran tertentu.  

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: 

a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk 

memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar 

kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset 

non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat 

terjadinya kewajiban.  

b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan 

suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara 
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pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.  

2.7.6 Penyajian Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP  

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya 

kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi 

komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman 

laporan keuangan periode berjalan.  

Pada dasarnya, persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, 

kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip 

pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan. 

Menurut SAK ETAP (2009: 11). Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas 

suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan.  

Menurut Harahap, dalam buku Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan 

(2016: 73). Laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh 

perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan hasil tersebut.  

2.8 Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK ETAP  

2.8.1 Neraca  

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 

mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. 

Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, 

persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan 
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utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas. Lebih 

lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang 

disajikan.  

 Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah 

dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.5, kecuali jika penyajian 

berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika 

pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan 

berdasarkan likuiditasnya. 

2.8.2 Laporan Laba Rugi   

SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi dalam 

paragraf 5.2 dan 5.4 yaitu laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan 

semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK 

ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup 

hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dan 

investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.  

 SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah 

lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami 

kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan 

atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa” baik 

dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.  
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2.8.3 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba  

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi 

suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara 

langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang 

diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan 

distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan 

dalam paragraf 6.2.  

 Selanjutnya dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, 

entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba untuk suatu periode 

pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, 

pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan 

akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan 

laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan 

ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo 

laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan 

dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah 

perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.  

2.8.4 Laporan Arus Kas   

SAK ETAP menyebutkan dalam bab 7 mngenai laporan arus kas bahwa 

laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, 

yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode 

dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

 



60 
 

 

 

1. Aktivitas Operasi  

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang 

berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini dapat berupa 

penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas 

dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas 

pada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas 

nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan 

penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan 

kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang 

sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.  

Dalam melaporkan arus kas dan aktivitas operasi, SAK ETAP 

telah mengukur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. 

Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan 

mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau 

akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi 

dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban 

yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan 

persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode 

berjalan, pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan 

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan 

semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau 

pendanaan. 
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2. Aktivitas Investasi  

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan cerminan sumber 

daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas 

masa depan. Arus kas tersebut dapat berasal dari pembayaran kas 

untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka 

panjang lainnya, pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas 

atau efek utang ekuitas lain dan bunga dalam joint venture, 

penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari 

entitas lain dan bunga dalam joint venture, uang muka dan 

pinjaman yang diberikan kepada dan dari entitas lain.  

3. Aktivitas Pendanaan  

SAK ETAP menyebutkan arus kas pendanaan dapat berasal dari 

penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain, 

pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas 

kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari penerbitan 

pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka 

panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh lessee untuk 

mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa 

pembiayaan.  

2.8.5 Tujuan dan Kegunaan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang 

perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi 
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ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lain laporan keuangan, yang 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan 

setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 

2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan 

membayar deviden. 

3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode 

berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi (akrual). 

Analisis perbedaan ini sering kali dapat membantu dalam 

mengevaluasi kualitas laba entitas.  

4. Membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda, 

karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh 

perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan 

manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam 

menentukan laba rugi entitas.  

5. Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model 

untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan 

antar entitas yang berbeda. 

2.8.6 Kas dan Setara Kas 

Kas dan setara kas saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand 

deposit). Yang tercakup dalam laporan arus kas adalah termasuk juga setara kas. 

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan 
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yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan 

memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.   

Agar termasuk dalam setara kas, suatu pos harus siap atau segera dapat 

dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang sangat pendek, 

misal tiga bulan atau kurang. Yang termasuk setara kas, misalnya deposito jangka 

pendek kurang dari tiga bulan investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara 

kas, karena sangat mungkin mengalami risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Pinjaman bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan, yang akan 

dibahas nantik. Namun demikian, cerukan (bank overdraft) merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Misalnya, saldo bank pada 

akhir hari bisa bersaldo positif, namun juga di hari lain bisa saja bersaldo negatif 

atau overdraft. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk ke dalam komponen 

kas dan setara kas.  

Laporan arus kas tidak termasuk mutasi atau transfer di antara pos-pos 

yang termasuk dalam kas dan setara kas. Misalnya mutasi dari rekening giro di 

bank ke kas kecil.   

2.8.7 Penyusunan Laporan Arus Kas  

a. Arus kas dari aktivitas operasi  

Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi 

entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari 

catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban 

pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. 

Entitas dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam 
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penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Untuk perusahaan yang 

terdaftar di pasar modal, OJK mensyaratkan perusahaan menyusun laporan 

arus kas menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan 

informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang 

tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung.  

Metode tidak langsung, dengan metode ini arus kas neto dari 

aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari 

pengaruh:  

1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama 

periode berjalan 

2. Pos nonkas, seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan, 

keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, 

serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan 

3. Pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau 

pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap.  

2.8.8 Pengungkapan Laporan Arus Kas   

Menurut PSAK 2 (revisi 2009) laporan arus kas bahwa transaksi investasi 

dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, tidak 

termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan 

aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui 

penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu 

meskipun memengaruhi struktur aset serta modal entitas, tapi tidak memengaruhi 

arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas.  
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Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu melaporkan 

transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut 

diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga 

dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan 

pendanaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang 

dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas 

milik entitas anak yang beroperasi disuatu negara yang memberlakukan peraturan 

tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo kas tersebut 

tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Entitas 

mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan dan tidak dapat 

digunakan oleh kelompok usaha, beserta pendapatan manajemen.  

2.8.9 Catatan Atas Laporan Keuangan  

Dalam paragraf 8.1 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi 

informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah 

yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.  

Lebih spesifik, SAK ETAP dalam paragraf 8.2-8.3 mengatur bahwa 

struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus 

memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan 

oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi 
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tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk 

memahami laporan keuangan.  

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian 

catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai 

dengan SAK ETAP.  

2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan  

3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang 

sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan 

keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. 

4. Pengungkapan lain. 
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2.8.10 Perbedaan PSAK dan SAK ETAP  

 

Tabel 2.1 

Perbedaan PSAK dan SAK ETAP  

 

NO.  Elemen PSAK  SAK ETAP  

1 Penyajian Laporan 

Keuangan  

 Laporan posisi 

keuangan  

 Informasi yang 

disajikan dalam laporan 

posisi keuangan  

 Pembedaan aset lancar 

dan tidak lancar dan 

liabilitas jangka pendek 

dan jangka panjang 

 Aset lancar  

 Liabilitas jangka 

pendek  

 Informasi yang 

disajikan dalam laporan 

keuangan atau cacatan 

atas laporan keuangan 

(Perubahan istilah di 

ED PSAK 1: Neraca 

menjadi Laporan Posisi 

Keuangan, Kewajiban 

(liability) menjadi 

liabilitas.  

Sama dengan PSAK, 

kecuali informasi yang 

disajikan dalam neraca, 

yang menghilangkan pos: 

 Aset keuangan  

 Properti investasi 

yang diukur pada 

nialai wajar (ED 

PSAK 1) 

 Aset biolojik yang 

diukur pada biaya 

perolehan dan nilai 

wajar (ED PSAK 1)  

 Kewajiban berbunga 

jangka panjang 

 Aset dan kewajiban 

pajak tangguhan  

 Kepentingan 

nonpengendalian.  

2 Laporan Laba Rugi   Laporan laba rugi 

komprehensif 

Tidak sama dengan PSAK 

yang menggunakan istilah 
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 Informasi yang 

disajikan dalam laporan 

laba rugi komprehensif  

 Laba rugi selama 

periode  

 Pendapatan 

komprehensif lain 

selama periode 

 Informasi yang 

disajikan dalam laporan 

laba rugi komprehensif 

atau cacatan atas 

laporan keuangan.  

laporan laba rugi 

komprehensif, SAK ETAP 

menggunakan istilah 

laporan laba rugi. 

3 Penyajian 

perubahan Ekuitas  

 Sama dengan PSAK, 

kecuali untuk beberapa hal 

yang terkait pendapatan 

komprehensif lain. 

4 Catatan Atas 

Laporan Keuangan  

 Catatan atas laporan 

keuangan  

 Struktur 

 Pengungkapan 

kebijakan akuntansi  

 Sumber estimasi 

ketidakpastian  

 Modal (ED PSAK 1) 

 Pengungkapan lain  

Sama dengan PSAK, 

kecuali pengungkapan 

modal.  

5 Laporan Arus Kas  Arus kas aktivitas 

operasi: metode 

langsung dan tidak 

langsung 

Sama dengan PSAK 

kecuali: 

 Arus kas aktivitas 

operasi: metode 
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 Arus kas aktivitas 

investasi 

 Arus kas aktivitas 

pendanaan 

 Arus kas mata uang 

asing 

 Arus kas bunga dan 

dividen, pajak 

penghasilan, transaksi 

non-kas.  

tidak langsung 

 Arus kas mata uang 

asing, tidak diatur  

Sumber: Majalah Akuntan Indonesia; Edisi No. 19/TahunIII/Agustus 2009 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

N0 Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pradana Dita Oktavia 

dan Siti Sunrowiyati 

(2019)  

Analisis SAK ETAP Pada 

Laporan Keuangan UD. 

Karya Tunggal  

Perusahaan telah 

menyusun laba/rugi, neraca 

dan laporan perubahan 

ekuitas namun tidak sesuai 

dengan kaidah dengan 

SAK ETAP.  

2 Lili Salfina, Ayu 

Febriani dan Nichy 

Oktaviani (2019)  

Analisis Implementasi 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) Pada UMKM 

(Studi Kasus Usaha Ladu 

Arai Pinang “RANI”)  

Berdasarkan Penelitian 

diketahui bahwa UMKM 

Keripik Ladu Arai Pinang 

ini belum melakukan 

pencatatan sesuai dengan 

SAK ETAP.  

3 Eva Malina 

Simatupang dan Arlina 

Pratiwi Purba (2018)  

Analisis Penerapan SAK 

ETAP Dalam Penyajian 

Laporan Keuangan Pada 

Koperasi Pegawai Negeri 

SMPN 7 Pematang Siantar  

Koperasi tersebut belum 

menerapkan SAK ETAP 

sepenuhnya dilihat dari 

jenis dan format laporan 

keuangan hanya sebatas 

neraca dan perhitungan 

sisa hasil usaha.  

4 Ayu Muji Sri Sekarwati 

dan Nurul Mazidah 

(2018) 

Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK 

KopKar IKSG belum 

sepenuhnya menerapkan 

ketentuan yang ada dalam 

SAK ETAP. 
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ETAP) Pada Laporan 

Keuangan Koperasi 

Karyawan Industri 

Kemasan Semen Gresik 

(IKSG) 

5 Meryana Dwinda 

Yanthi & Dewi 

Prastiwi dan Ni 

Nyoman Alit Triani 

(2018) 

Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) pada Pelaporan 

Keuangan Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) “X” 

Surabaya 

Dalam Penyajian Laporan 

Keuangan masih terdapat 

beberapa ketidaksesuaian 

dengan kaidah penyajian 

laporan keuangan menurut 

SAK ETAP.  

6
 

Hidayati Pratiwi, 

Faridah dan 

Muhammad Idris 

(2016) 

Analisis Penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Pada 

Koperasi Karyawan 

Bersama PT. Epfm 

Koperasi Karyawan 

Bersama PT. Epfm belum 

melakukan penerapan SAK 

ETAP secara penuh 

sebagai standar dalam 

penyusunan laporan 

keuangan.  

7 Raven P. Siagian 

(2016) 

Analisis Penyajian 

Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK ETAP 

Pada Koperasi Bank Sulut 

Go 

Laporan Keuangan masih 

terdapat beberapa 

ketidaksesuaian dengan 

kaidah penyajian laporan 

keuangan menurut SAK 

ETAP. 

8 Singal (2015)  Evaluasi Penyusunan 

Laporan Laba Rugi dan 

Neraca Berdasarkan SAK 

ETAP Pada PT. Karunia 

Perusahaan dalam 

menyajikan laporan 

keuangannya belum sesuai 

dengan kaidah SAK ETAP 
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Multiguna Abadi  dan masih ada 

pengklasifikasian pos akun 

yang belum disajikan, hal 

tersebut dikarenakan 

terbatasnya pengetahuan 

dan sumber manusia yang 

dimiliki perusahaan.  

9 Arma Yuzlia (2015) Analisis Pemahaman 

Terhadap Penerapan SAK 

ETAP Pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kota 

Pasir Pengaraian  

BPR yang terdapat di Pasir 

Pengaraian telah memiliki 

pemahaman yang cukup 

baik terhadap penerapan 

SAK ETAP. 

10 Pratiwi (2014)  Analisis Penerapan SAK 

ETAP pada Penyajian 

Laporan Keuangan PT. 

Nichindo Manado Suisan 

Perusahaan belum 

menyajikan laporan 

perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan (CALK) 

serta terjadi inkonsistensi 

dalam penyajian beberapa 

pos neraca yang tidak 

diungkapkan dalam 

CALK.   

11 Ariantini (2014) Penerapan SAK ETAP 

dalam Penyusunan 

Laporan Keuangan pada 

Koperasi Simpan Pinjam 

Lembing Sejahtera 

Mandiri 

Koperasi belum 

sepenuhnya mengadopsi 

SAK ETAP dan penerapan 

SAK ETAP pada koperasi 

berimplikasi pada 

penurunan sisa hasil usaha 

KSP Lembing Sejahtera 

Mandiri karena adanya 
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biaya yang tidak tercatat.  

12 Mahendra Kusuma 

(2013) 

Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi Berbasis SAK 

ETAP Terhadap Kualitas 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Koperasi 

Tidak terdapat perbedaan 

antara mahasiswa yang 

berkarir di koperasi dengan 

mahasiswa yang tida 

berkarir di koperasi 

terhadap koperasi berbasis 

SAK ETAP.   

13 Setiady (2012) Telaah Kesiapan dan 

Prospek Implementasi 

SAK ETAP. 

Sebagian responden 

UMKM yang ada di pusat 

Grosir Surabaya telah siap 

mengimplementasikan 

SAK ETAP dan sebagai 

besar lainnya tidak siap 

mengimplementasikan 

SAK ETAP.  
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2.9.1 Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi 

Kharisma  

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK 

(SAK ETAP) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 

KOPERASI KHARISMA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 

2016-2018 

Pengumpulan Data: 

1. Data Kualitatif  

Analisis Data  

Reduksi: Membuat 

rangkuman inti atau 

memilah-milah data 

serta memfokuskan 

pada pelaporan 

keuangan yang dibuat 

oleh Koperasi 

Kharisma di Kota 

Pekanbaru 

Penyajian data: data yang ditampilkan 

berupa laporan keuangan dari Koperasi 

Kharisma dari hasil wawancara, 

dokumentasi.  

Verifikasi: 

perbandingan 

data-data yang 

diperoleh dari 

Koperasi Kharisma 

dengan teori-teori 

yang ada sebagai 

landasan 
Kesimpulan  

Selesai  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian   

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana 

peneliti mengumpulkan, menganalisa serta membandingkan penyajian laporan 

keuangan Koperasi Kharisma di Pekanbaru Periode 2016-2018 apakah sudah 

sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.  

3.1.1 Tempat Penelitian  

Objek Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM di Kota Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman No. 460 Menara Lancang 

Kuning Lantai 4 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.  

3.1.2 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:  

a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi. Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil 

koperasi dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi di Koperasi 

Kharisma Pekanbaru.  

b.  Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan 

(numeric). Data kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun (Neraca, 
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Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan) pada tahun 2016 dan 2018.  

3.1.3 Sumber Data  

a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari objek penelitian atau responden, 

baik individu maupun kelompok (Grahita Chandrarin, 2018:123). Data ini 

biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau materi 

wawancara. Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari koperasi Kharisma di Kota Pekanbaru. Dalam 

penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh 

melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di koperasi 

Kharisma di Kota Pekanbaru yang menangani bagian yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah 

menggunakan atau mempublikasikannya (Grahita Chandrarin, 2018:124). 

Oleh karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, 

maka tidak diperlukan lagi peneliti untuk menguji validitas dan 

realibilitasnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah 

singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi koperasi Kharisma 

di Kota Pekanbaru serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan penelitian.  
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3.1.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara 

tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara 

dengan atau tidak menggunakan pedoman atau teks wawancara) dengan 

subjek yang diteliti.  

b. Dokumentasi, beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat 

dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil perusahaan dan laporan 

posisi keuangan atau neraca perusahaan.  

3.1.5 Metode Analisis Data 

  Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012: 248). Miles dan Huberman dalam 

Moleong (2012: 367) menyatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.    
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b. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah  menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. 

Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat 

sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang tepat, 

yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah 

melalui proses analisis data. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan SAK ETAP pada laporan 

keuangan koperasi Kharisma, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyajian 

laporan keuangan yang dilaporkan oleh Koperasi Kharisma mengacu pada SAK 

ETAP. Hal ini terlihat dengan telah dibuatnya laporan keuangan seperti neraca, 

laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. 

Namun penyajian laporan keuangan koperasi Kharisma ini belum lengkap dilihat 

dari penyajian Laporan Arus Kas tidak di laporkan. Jadi dapat disimpulkan 

Koperasi Kharisma belum melakukan penerapan SAK ETAP secara penuh 

sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan.  

Dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian 

dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP, sebagai contoh 

persediaan yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak ada nilainya dan masih di 

cantumkan sampai tahun 2018. Adapun hal-hal  yang membuat koperasi Kharisma 

ini memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan 

SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu 

sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan.  
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dari koperasi Kharisma. Peneliti 

memberikan beberapa saran diantaranya:  

1. Koperasi Kharisma sebaiknya menerapkan SAK ETAP secara 

keseluruhan sebagai standar penyusunan laporan keuangan. Karena 

SAK ETAP merupakan standar resmi yang ditetapkan oleh IAI 

dalam penyusunan laporan keuangan koperasi.  

2. Mempelajari literatur-literatur pembantu dalam penerapan SAK 

ETAP untuk koperasi. Untuk saat ini terdapat Pedoman Umum 

Akuntansi Koperasi yang diterbitkan oleh Kementrian Koperasi dan 

UKM secara resmi.  

3. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebaiknya memberikan 

sosialisasi terbuka mengenai penyusunan laporan keuangan dalam 

kaidah SAK ETAP bagi perusahaan yang tergolong UMKM di setiap 

kota yang ada di Indonesia.  

4. Bagi Perguruan Tinggi sebaiknya memperbanyak lagi sosialisasi, 

penyuluhan dan pelatihan mengenai penerapan SAK ETAP bagi 

perusahaan kecil dan tenaga kerja didalamnya, sebagai bentuk Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.   
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